
Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritinga, 25 de junho de 2020. 

Ofício n° 264/2020 

Ref.: Requerimento n° 118/2020 
Vereador: Rodrigo De Pietro 

Senhor Presidente: 

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na 
Sessão Ordinária do dia 08 de junho de 2020 e transcrito no Ofício n° 234/2020, de 10 de junho 
de 2020, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção. 

Respondendo ao nobre Vereador, que solicita as seguintes informações 
sobre a compra do prédio da Stefani: - Processo completo de compra capa a capa do imóvel; - 
Empresas que avaliaram o imóvel; - Valor das avaliações; - Cópia da escritura do imóvel atual; 
- Decreto de desapropriação do imóvel - COPIA DA OPÇÃO DE COMPRA EM NOME DE TERCEIROS; 
- valores pagos até o momento; - qual o valor restante a pagar; - Se as parcelas estão em dia 
conforme Lei n° 4.414 de 2017; - Relatório de investimentos no prédio, informamos, que 
encaminhamos seu pedido à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente e Secretaria 
Municipal de Administração, para que apresentasse relatório contendo as informações 
solicitadas, que anexamos para a Vossa apreciação e análise. 

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, 
finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos. 

Vandej1érJé Marsico 
Prfeito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Girotto 
Presidente da Câmara Municipal de 
Taquaritinga  

Praça Dr. Horácio Ramalho, no 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritinga, 25 de junho de 2020. 

Ofício n° 264/2020 

Ref.: Requerimento n° 118/2020 
Vereador: Rodrigo De Pietro 

Senhor Presidente: 

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmara Municipal na 
Sessão Ordinária do dia 08 de junho de 2020 e transcrito no Ofício n° 234/2020, de 10 de junho 
de 2020, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção. 

Respondendo ao nobre Vereador, que solicita as seguintes informações 
sobre a compra do prédio da Stefani: - Processo completo de compra capa a capa do imóvel; - 
Empresas que avaliaram o imóvel; - Valor das avaliações; - Cópia da escritura do imóvel atual; 
- Decreto de desapropriação do imóvel - COPIA DA OPÇAO DE COMPRA EM NOME DE TERCEIROS; 
- valores pagos até o momento; - qual o valor restante a pagar; - Se as parcelas estão em dia 
conforme Lei n° 4.414 de 2017; - Relatório de investimentos no prédio, informamos, que 
encaminhamos seu pedido à Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente e Secretaria 
Municipal de Administração, para que apresentasse relatório contendo as informações 
solicitadas, que anexamos para a Vossa apreciação e análise. 

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, 
finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos. 

Vandr,Jé Marsico 
efeito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Girotto 
Presidente da Câmara Municipal de 
Taquaritinga 

Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 160 1 Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.spgov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref.: Oficio n° 23412020 
Ref: Reauerimento n° 11812020 

Taquaritinaa. 24 de junho de 2020. 

Com meus cumprimentos, em atenção ao pedido formulado pelo Vereador 
RODRIGO DE PIETRO, com relação a 'compra do prédio da empresa Stefani", 
esciarecemos aue: 

• A avaliação do imóvel foi realizada por uma Comissão formada pelos 
profissionais da prefeitura abaixo relacionados: 

Luís Carlos Lourençano; 
José Eduardo Buscardi Costantini: 
Marco Aurélio Bossolane; 

)- Luiz Vieira de Carvalho Neto; 
) Mário Manoel Ferreira Santos Junior. 

• O valor da avaliação feita oelos orofissionais encontra-se no orocesso. 

Sendo o que tínhamos a apresentar, na oportunidade renovamos os protestos de 

estma e elevada consideração. 

s ourençano 
Secretário $un ipal de Obras e Meio Ambiente 

Ilustríssimo Senhor 

Vanderlei José Mársico 

Prefeito Municipal de Taquaritinga 

Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 160 1 Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gnv.br  



fet*i'a Mtuiidp 	aquar1iri g a 
ESTAIYÓ'DE SAO1'ML0 

Taquartinga, 16 Fevereiro de 2.017 

AVALIAÇÃO DO PDO DA STEFA PAIC?AÇÕES LTDA 

Trata-se de um prédio comercial, localizada em frente a praça 12 de Maio na cidade de 

Taquaritinga, com área construída de 7.255 rn2  (sete mi duzentos e cinquenta e cinco  metros 

quadrados), em alvenaria de tijolos maciços. dividindo em módulos, ao centro entrada coberta 

com acesso para veículos de carga, e nas laterais composto por saias amplas, cobertura em 

estrutura de madeira e telhas de barro tipo francesas, tendo urna ampliação também em alvenaria 

de tijolos comuns e cobertura em estrutura met.-Mica e telhas em aço galvanizada, sendo uma 

construção antiga sem manutenção, piso interno em concretri desemrjendo, janelas de ferre 

vidros, portas de madeira e portão entrada em chapa de ferro. 

O imóvel foi edificado por volta do ano de 1.901, e uma refcrm2 mais recente em 1.983, tendo 

urna depreciação comercial significativa, e através de pesquisas locais de forma verbal e comerci& 

com aoreciacão no valor venal de toda área existente e sua edficacão, o prédio hoje tem urna 

valorização de R$ 4.715.750,00, (quatro milhões, setecentos e quinze rrn11 e setecentos e cinquenta 

reais). 

Comissão de Avaliação do Município, os seguintes servidores: Eng. Eletricista Mário Manoel 

Ferreira Santos Junior, RG nQ 11,651,174 e CREA/SP o2  0400;494,904, Eng. Agrimensor Marcos 

Aurélio Bossolane, RG n2  14,718,080 e CREA/SP n12 050.168.763-7. Eng. Civil José Eduardo Buscardi 

Costantini, RG n2 7,690,069 e CREA/SP n9  060,130,181-0- e Arquiteto e Urbanista Luiz Vieira de 

Carvalho Neto, RG 7.690.075 e CAU A 5240-6. 

Praça Dr. Iríeio RarnaIh, ! i'O Cc'tro i  CF.P 	v.'-'"' T;quaritinga SP 
Praça Dr. Horid1aJb 	 .. ritinga / SP 

Fone/Fax:(16)3253-91001w-ww.taquaritinga.sp.gov.br  .1., 
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Luiz Vieira de CarvaIt Neto 
\ / 

Arquiteto e Urbaista 

Mário Manoel Ferreira 	tos Junor 

Eng Eetíicista  

Jose Eduardo Buscardi Costantini 

Eng. C;vil e Segurança do Trabalho 

Marcos Aurélio B.ossolane 

Eng. Agrimensor 

A 

Luis Cars Lourençano 
Secretário MunicipaU6e Obras e Serviços Urbanos 

Engenheiro Civit/e de Segurança do Trabalho 
CREA 506.199.472-7 

liustríssirno Senhor 
Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia 
Diretor do Departamento 

Praça Dr. 1-Iorkio Ranall.o ' 160 Ccniio CEI' i3900-fl00 aquaiii%Iga SI' 
Praça Dr. Hoij 	 / SP 

Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gobr 



STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTDA 

Retificação Administrativa de Área Urbana 

Em face com a Avenida Joio De Jorgt 

En)C'Marco Aurého Isohtne 



• 1 

Prefeitura ki1nicDa d t Taquaritinga 
i•-i \D() ;)FS;C 	x) 

Taaua:tga l7de fevereiro- de 2017 

,C. 	flfl-, 1nf, -, 
L)iIClO UOi/LUi/ 

Vimos através desta. apresentar os levantamentos de avaliação e memoras descritivos do orédo da 

Stefani Participações Ltda oca zadd na Praça J2 de Maio, nesta. 

LU; crtEÕrer.çano 

Secretário Muncipa de Obras e Servos Urbanos 

Engenheiro CIMI e de Segui ariça do Trabho 

CREA 506 199 472-7 

Ilustríssimo Senhor 

Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia 

Diretor do Departamento 

Praça Dr. 1 lorácio Ramalho n 160 1 Centro CE1' 139004 ~RO0,1 Tauuantima 

huc' Fai.: (16)32.53-91(X) \VWW.taiu&iitiga.sp.gtv.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAI.: Lo 

Taquaritinga, 26/06/2020 

Resposta ofício 234/2020 

Ref requerimento n° 118/2020 

Excelentíssimo Senhor Vanderlei José Mársico,  

DD. Prefeito Municipal de Taquaritinqa-SP  

Em resposta ao ofício supra. proposto pelo vereador Rodrigo De 

Pietro. vimos por meio desta, apresentar dados, os quais pertencem 

ao Departamento de Compras e Licitações. 

Dessa maneira, segue cópia do processo completo de 

desapropriação referente ao prédio que pertencia a empresa 

Stéfani. o qual consta cópia da escritura do imóvel e decreto de 

desapropriação do imóvel, demais dados não é de competência 

desse departamento. 

Sem mais, renovamos nossos protestos de elevada estima e 

distinta consideração. 

Aterciosamente, 

And -: .-.ueira 
Diretora- Secretaria de Administração 

Praça 1)r. Horácio Ramalho. n' 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gos.br  



TAQUARifi NGA 

Protocolo: 0000001124 / 2017 
DATA 	 13/02/2017 

1-IORÁRIO. 	 10:36:48 

REQUERENTE: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

CPF: 72130818000130 

ASSUNTO: 

DESAPROPRIAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO: 

PcA.DR.HORAC;O RAMALHO 

760 	CENTRO 

SÚMULA: 

SOLICITA A NECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCESSO 
DE DESAPROPRIACAO DE AREA QUE TOTALiZA 30.631,57 
M2 LOCALIZADA NA PRACA 10  DE MAIO QUE CONSTA A 
PERTENCER A STEFANI PARTICIPACOES LTDA. 

1 



- - .--- - - 
-- 

c Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ordem de Serviço n° 001/2017-DEP 

Vanderlei José Marsico, Prefeito Municipal de Taquaritinga, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando a necessidade de abertura de 
procedimento administrativo, visando a desapropriação de área que totaliza 
30.631,57 m2  (trinta mil, seiscentos e trinta e um metros quadrados e 
cinqüenta e sete centímetros quadrados), localizada em face com a Praça 1° 
de Maio, no Município de Taquaritinga, que consta pertencer à Stefani 
Participações Ltda., necessária para a instalação da Administração Central 
da Prefeitura Municipal de Taquaritinga e outros serviços públicos. 

DETERMINA que seja instaurado procedimento administrativo e seja 
remetido à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para, 
apresentação das plantas e memoriais, bem como do laudo de avaliação 
necessário, para início do processo desapropriatório. 

Taquaritinga, 08 de fevereiro de 2013. 

Vandérré'í' José Marsico 
Prefeito Municipal 

Praça Dr. Horácio Ramalho n° 160 i Centro CEP 15900-000 Taquaritinga SP 
Fone; Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.go'v.br 



Prefeitura Municipal de Taquritinga' 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ordem de Serviço n° 001/2017-DEP 

Vanderlei José Marsico, Prefeito Municipal de Taquaritinga, no uso de 
suas atribuições legais, e considerando a necessidade de abertura de 
procedimento administrativo, visando a desapropriação de área que totaliza 
30.631,57 m2  (trinta mil, seiscentos e trinta e um metros quadrados e 
cinqüenta e sete centímetros quadrados), localizada em face com a Praça 11  

de Maio, no Município de Taquaritinga, que consta pertencer à Stefani 
Participações Ltda., necessária para a instalação da Administração Central 
da Prefeitura Municipal de Taquaritinga e outros serviços públicos. 

DETERMINA que seja instaurado procedimento administrativo e seja 
remetido à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para, 
apresentação das plantas e memoriais, bem como do laudo de avaliação 
necessário, para início do processo desapropriatório. 

Taquaritinga, 08 de fevereiro de 2013. 

VaefíJosé Marsico 
Prefeito Municipal 

Fraca Dr. Horácio Ramalho n 160Centro CEP 15900-000 Taquaritinga S? 
one/Fax: (16) 3253-9100 www.taquaritinga.SP.gcv.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Pref. Mun. de Taquaritinga CNPJ: 72130818000130 

Praça Horácio Ramalho, N°160 - Centro 
Listagem Cadastral 1 Exercicio: 2017 

Data Emissão: 	09/02/2017 

Hora: 	 11:27:22 

Exercício: 	 2017 

Usuário: 	I3AVARINA 

Página(s): 	1 de 1 

Cadastro 	Inscrição 	 Proprietário 

Endereço Bairro 
CPF/CNPJ 	 Area Edif 

CEP 
Areo Territ Testada 	Venal Edif 

Setor 	Quadra 	Lote 
Venal Territ 

Unidade 
Venal imovel 

Seção 
000000462 	01.001.0019.0295.001 	STEFANI PARTICIPACOES LTDA 

GENERAL OSORIO. 00578- FAR WEST 
08326990000164 	854.01 

15900000 
728.61 

1 
54.95 0,00 0,00 0.00 

Endereço de Correspondência: 
Logra: 	R.LUIZ NIERO. 00800- CEP: 	14871130 

Bairro: 	SOROCABANO Cidade 	JABOTICABAL UF: SP 

000007077 	01.003.0091.0373.001 	- 	STEFANI PARTICIPACOES LTDA 0836990000164 	5708,00 30631.57 "321,96 1793277,34 7297.254, 9.090.531,69 
PCA PRIMEIRO DE MAIO, 00150- INDUST.E ESCRIT. FAR WEST 15900000 3 INDUST. 1 

Endereço de Correspondência: 
Logra: 	R.LUIZ NIERO, 00800 - CEP: 	14871130 

Bairro: 	SOROCABANO Cidade 	JABOTICABAL IJF: SP 

000007078 	01.003.0091.0373.002 	,' 	STEFANI PARTICIPACOES LTDA £8326990000164 	1257.00 30631,57 '321.96 143016.68 1.606.981, 1.749.997.88 
PCA.EDWIL RONCADA, 00109- GALPAO FAR WEST 15900000 3 2 

Endereço do Correspondência: 
Logra: 	R.LUIZ NIERO, 00800- CEP: 	14871130 

Bairro: 	SOROCABANO Cidade 	JABOTICABAL UF: SP 

000007079 	01.003.0091.0373.003 	STEFANI PARTICIPACOES LTDA 08326990000164 	290,00 30631,57 ,"321,96 75569,42 370.743,48 446.31290 
PCA PRIMEIRO DE MAIO, 00150- RESID.FUNDOS FAR WEST 15900000 3 RESID. 3 

Endereço de Correspondência: 
Logra: 	R.LUIZ NIERO, 00800- CEP: 	14871130 

Bairro: 	SOROCABANO Cidade 	JABOTICABAL UF: SP 

000025361 	01.001.0019.0313.001 	STEFANI PARTICIPACOES LTDA 08326990000164 	907.98 883.08 22.00 0,00 0,00 0,00 
GENERAL OSORIO, 00628- / FAR WEST 15900000 1 

Endereço de Correspondásicla: 
Logra: 	R.LUIZ NIERO, 00800- 	 CEP: 	14871130 

Bairro: SOROCABANO 
	

Cidade JABOTICABAL 
	

UF: SP 

Quantidade de Cadastros: 	5 

• ''-'-:,,,•l c..ftM,trn 



B OSSOLANE 
ENGENHARIA e ADVOCACIA 

TEL.(16) 3252.5474 / 9796.7456 

Unidade B da 
2.099, 10m2  

STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTDA 

TAQUAR1TTNtA7 SP 

Após T'usão darrótricula n°149. ii° 1.50, 
n°12.704 e Unid ide A da Matricula n°15 
3L690.56m°  

tricuIa n°151 

1 	MÁIr1ICULAS n°65, nbl49::no12.7o4,,  n°150 e n°151 

RETIFjCAÇkO ADMINITRATPA DE ÁREA F FLSW DE MATRICULAS 

TAQUARIT!NGA / SP 

NOVA VILA ROSA 

SÃO PAULO 

24/ 02 / 2.012 

7 

01 

j1 PARTkIPAÇõES LTDA 
±c' 4 

arco Aurélio Bossolane 
ERITO JUDICL&L 

• NSPET0R DO CREA 
•ÇR,EA n°: 0601687654 
(NCRA: 	CUY 



BOSSOLANE 
ENGENHARIA E ADVOCACIA 

?ERICIAS JUDICIAIS / INCRA 
LEVANTAMENTOS E PROJETOS 
LEGALIZAÇÃO E APROVAÇÃO 

tYnV('r,FS flfl%ntr - - - RUA FRANCISCO N1UUrUNL1O, 109-NOVA VILA ROSA
TAQUARITINGA/SP - CEP 15900-000 

TEL.(16) 3252.5474 / 9796.7456 
email:bosso1ane.topografiaterra.com.br  / bossolane.engenharia@terra.com.br  

MEMORIAL DESCRITIVO 

Mémorial descritivo do imóvel de matricula n°63— 
propriedade de STEFA.NI  PARTICIPAÇÕES Ltda CNPJ no 08.326.990/0001-64 
se á Rua Luiz Niero n°800 na cidade de Jaboticabal, necessária a Rerifca 
AEinistrativa de Área Urbana. 

Circunscricão da Matricula n°63:-  Tem inicio no vértice 01, este situadc 

ento. predial, lado impar, da Rua Joaquim Jerônimo e na divisa com Ozório C 

daí,segue confrontando com Ozório Calil Junior - matricula n°27.818 com az-----z 
13" $ $13" e 4,60m até o vértice 02; daí,deflete á esquerda e segue pelo álveo do córr: 

L4ze confrontando com a Prefeitura Municipal de Taquaritinga - matricula n°35 o 

azute 279°12'46" e 04,00m até o vértice 03; daí,deflete á esquerda e segue confror:a: 

kào Carlos Basilio - matricula n°12.348 com azimute 2000+8'13" e distancia de 4. 

tice 04; daí,deflete á esquerda e segue pelo alinhamento predial, lado impar,  da: 

•.ím Jerônimo com azimute 102019'53" e 04,OOm até o vértice 01, chegando assim-  

oe de U* inicio e fim a presente descrição perimétrica, perfazendo a área de 193.96 o 

Taquaritinga, 24 de fevereiro de 2012. 

fticipaçõe Ltda 
: 	n'C.326.990/0001-64 

Mir
,..i C- CrJ 

co Aurelio Bossolane 
Perito Judicial 
Inspetor do CREA 
CREA 0601687634 
INCRA CUY 



BOSSOLANE 
ENGEN- 11HARTIA E ADVOCACIA 

PERICIAS JUDICIAIS / INCRA 
LEVANTAMENTOS E PROJETOS 
LEGALIZAÇÃO E APROVAÇÃO 

RUA 1kANCISCO PONZIO, 109 - NOVA VILA ROSA 
TAQUARITINGA/SP - CEP 5900-000 

TEL.(16) 39,,52.5474 /9í96.9456  
emiI: bossoiane.topografiaterra.combr / bossolane.engenhariaterra.com.br  

MEMORIAL DESCRITIVO 

-- 	 Memorial descritivo do imóvel de matricula n°149 - 
de propriedade-de STÉFANI PARTICIPAÇOES Ltda, CNPJ n° 08.326.990/0001-64, 
sede á Rija Luiz Niero n°800 na cidade de Jaboticabai, necessária a RetiíL 
Administrativa de Área Urbana. 

Circunscrição da Matricula n°149:- Tem inicio no vértice 02, este sitw 

1

9,86 metros da intersecção do alinhamento predial, lado par, da Avenida Gagliar 
gliuso com o alinhamento predial, lado impar, da Praça Cinco Mendes; daí,segue 

ji4hamentQ predial, lado impar, da Praça 1°  de Maio com as seguintes medi 

. j74°24'46" e de 6,83m até o vértice 03; az.86°08'+3" e de 4,77m até o vértice 

.75014l2t e de 6,07m até o vértice 05; az.85020'03" e de 82,07m até o vértice 
daí,deflete á direita e segue pelos segmentos de retas de concordância do alinham 
predial, lad.a impar, da Praça 0  de Maio com o alinhamento predial, lado impar, da Av 
João Di Jorge com as seguintes medidas:- z.93024'53" e de S,74m até o vértice 
az.121°41'15" e de 2,92m até o vértice 08; az.148000'28" e de 3,08m até o vértice 
az. 173°37'48" e de 2,90m até o vértice iO;daí,deflete á direita e segue pelo alinham 
predial, lado impar, da Avenida João Di Jorge com as seguintes medidas:- az. 176°09 13 
S,0.4m até o vértice 11; az.179002 16" e de s,sOm até o vértice 12; az.18102939" 
4,66m até. o vértice 13; daí,deflete á direita e segue confrontando com a Stéfani Come 

Ltda - matricula n°150 com azimute 28005256" e 222,52m até o vértice 41; daí,defle 
direita e segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda - matricula n'151- Unidade A 
azimute 29°40'25" e79,67m até o vértice 1D; daí,deflete á direita e segue confrontando 

'ni Comercial Ltda - matricula n°12.704 com as seguintes medidas:- az. 1 13°26'2 

L),QOm e az29°40'25" e 1 7,OOm; daí,deflete á direita e segue pelo alinhamento predial. 
da Praça Chico Mendes com azimute 113026'24" e 70,36 metro até o vértice 

ciegando assim ao vértice que deu inicio e fim a presente descrição perimétrica, perfazen 

4a de 15.652,24 m2. 
Taquaritinga, 24 de fevereiro de 2012. 

e.: 
(2 

Ste 
.pJ 1 

-. 	.. 
Partic .ações Ltda 

F: n°08\326.990/000  1-64 

1, 

B
J
os 	

-(c 
Marco Aurého solane 
Perito Judicial 
Inspetor do CREA 
CREA 0601687684 
INCBA CUY 



BOSSOLANE 
ENGENHARIA E ADVOCACIA 

PERICIAS JUDICIAIS / INCHA 
LEVANTAMENTOS E PROJETOS 
LEGALIZAÇÃO E APROVAÇÃO 

RUA FRANCISCO PONZIO, 109 - NOVA VILA ROSA 
TAQUARITINGA/SP - CEP 15900-000 

TEL.(16) 3252.5474 / 9796.7456 
email: bossolane.topografia@terra.com.br  / bossolane.engenharia(terra.com.br  

MEMORIAL DESCRITIVO 

Memorial descritivo do imóvel de matricula n°1.50—
de propriedade de STÉFANI  PARTICIPAÇÕES Ltda, CNPJ no 08.326.990/0001-64, com 
sede á':Rua Luiz Niero n°800 na cidade de Jaboticabal, necessária a Retificação 
Administrativa de -Área Urbana. 

Circunscricão da Matricula n°150:-  Tem inicio no vértice is, este situado á 
88,89 m1trs da intersecção do alinhamento predial, lado impar, da Praça 1°  de Maio com o 
alinham to predial, lado impar, da Avenida João Di Jorge; daí,segue confrontando com 
Angelo ondi - matricula n08.462 com azimute 238019'31" e de 37,56m até o vértice 14; 
d aí,defle 4 direita e segue confrontando com José Carlos Benevente - matricula n°22.149 
com azixjiute 2380191311f  e de 9,05m até o vértice 15; daí,segue no mesmo alinhamento e 
confrontdo com Nivaldo Martins de Mendonça - matricula n022.148 Com azimute 
238°19'S l" e de 13,95m até o vértice 16; daí,segue no mesmo alinhamento econfrontando 
com Elza Aparecida Borzi .Mendonça - matricula n01.861 com azimute 258019'31" e de 
11,05m até o vértice 17; daí,segue no mesmo alinhamento e confrontando com Dorival Bonfá 
- matricula n°11.798 com azimute 238019'$1" e de 11,20m até o vértice 18; daí,segue no 
mesmo alinhamento: e confrortando com José Luiz Pereira Rodrigues - matricula n010.129 
com aziiiiute 25801'31" e de 11,67m até o vértice 19; daí,segue no mesmo alinhamento e 
confrontando com João Laerte Durante - matricula n010.008 com azimute 238019'31" e de 
16,00m até o vértice 20; daí,segue no mesmo alinhamento e confrontando com Inês 
Aparecid* Colombo Locchetti - matricula n°2.989 com azimute 238019'3 1" e de 1 1,20m até o 
vértice 1; daí,segue no mesmo alinhamento e confrontando com Marques & Aguiar 
Adminisração e Participação Ltda - matricula n°20.7 18 com azimute 238019'31" e de 
1 1,00m é:o vértice 22; daí,segue no mesmo alinhamento e confrontando Neide Barbizan 
Colombd— matricula n017.324 com azimute 23801931" e de 10,60m até o vértice 23; 
daí,seguemo mesmo alinhamento e confrontando com Neide Barbisan Colombo - matricula 
n04.126 éom azimute 2380 19'31" e de 4,87m até o vértice 24; daí,deflete á direita e segue 
confrontíndo com Antonio Ricardo Roms - matricula n°12.217 com azimute 342035'58" e de 
10,39m até o vértice 25; daí,segue no mesmo alinhamento e confrontando com Alvaro 
Antonio Ainoni -.matricula n°24.45.8 (conforme escritura de compra e venda lavrada em 
27/1/19&6 - Lv.196 - fls.339 do 20  Tabelião de Notas de Taquaritinga) com azimute 
342°35'S&" .e de 10,45m até ,o vértice 26; daí,segue no mesmo alinhamento de confrontando 
com Claiidir Pedro Carrasqueira --matricula n04.570 com azimute 34c2035!58tt  e de 10, lOm 
até o véiiice 27; daísegue no mesmo alinhamento e confrontando com Oswaldo Barbizan - 
matricula ni°i 1.048 com azimute 342035'58" e de 10,30m até o vértice 28; daí,segue no 
mesmo àlinhamento e confrontando com José Roberto Micali - matricula n°10.436 com 
azimute i,O35t5StT  è de 5,92m até o vértice 29; daí,deflete á esquerda e segue confrontando 
com Jos Roberto Micali com azimute 329046'10" e de 4,50m até o vértice 30; daí,deflete á 
esquerdare segue confrontahdo com João Ferraiolli Neto -. matricula n°5.052 com azimute 
3 15°07'4ft" :e de 10,16m até o vértice 31; daí,segue no mesmo alinhamento e confrontando 

-, / 
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com Francisco Antonio Betassi - matricula n°10.009 com azimute 315007!45  e de 10.Q5m 
até o vértice 32; daí,dçflete á esquerda e segue confrontando com Francisco Antonio Betas--s:  
- matricula n010.009 com azimute 229021'23" e de 2,41m até o vértice 33; daí,deflete á 
direita e segue confrontando com Maria Angélica Detogn - matricula n08.236 com azimute 
32800t'45'1  e de 10,i0m até o vértice 34; daí,deflete á direita e segue confrontando com 
Srnu1 Pinheiro da Silva - matricula n04.835 com azimute 5401208" e de 0,4Sm até o vértice 
35; dadeflete á esquerda e segue confrontando com Samuel Pinheiro da Silva - matricu'a 
ro485 com azimute 3 1605455" e de 10,00m até o vértice 56; daí,deflete á direita e segue 
confrcíitndo com Adamo Lui Netto - matricula n°19.716 com azimute i29000'15" e de 0.40m 
até o v&tice 37; daí,deflete á esquerda e segue confrontando com Adamo Lui Netto - 
matri4tila n019.7 16 com azimute 31203642" e de 12,60m até o vértice 38; daí,deflete á 
esqueJ$le segue confrontando com Gumercindo Colombo - matricula n08.803 com azimute 
3120  13" e de 13,70m até o vértice 39; daí,deflete á esquerda e segue confrontando com 
Wald4nro Carvalho - matricula n08.244 com azimute 309036'16" e de 12,00m até o vértice 
+0; daí,segue no mesmo alinhamento e confrontando com a Prefeitura Municipal de 
Taquaritinga -.matricula n05.426 com azimute 309036'16" e de 25,20m até o vértice 
daí,deflete á esquerda e segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda - matricula n°1 - 
com aiztiute 100052'56" e 222,52 metros até o vértice 13, chegando assim ao vértice que deu 
inicioe fim a presente descrição perimétrica, perfazendo a área de 9.719,30 m. 

Taquritinga, 2+ de fevereiro de 2012. 
O 

_ç 
ivjrrco c turelio Bossoiane 
Pe!rito Judicial 
Inspetor do CREA 

-. CREA 0601687634 
INCRA CUY 

S'éi'tii 	ticipaçõesNLtda 
CNP/MF n'# 8.326.990/0001-64. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

;Memorial descritivo do imóvel de matricula 11?13 1— 
de propriedade de STÉF'ANI PARTICIPAÇÕES Ltda, CNPJ n° 08.326.990/0001-64, com 
sede á Ri. Luiz Niero n°800 na cidade de Jaboticabai, necessária a Retificação 
Administrativa de Área Urbana. 

Circunscricão da Matricula n0151 - Unidade "A":- Tem inicio no vértice 

01, este siiaIo na intersecção do alinhamento, predial, lado par, da Avenida Gagliano F. 

Pagliuso e alinhamento  predial, lado impar, da Praça  Edwil Roncada; daí,segue pelo 

aiinhamen1 predial, lado impar, da Praça Edwii Roncada com azimute 113°26'24" e 69,50m 

até o vértice IA; daí,deflete á direita e segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda - 

matricula n°12704 com azimute 209040'25" e 17,00m até o vértice iD; daí,segue no mesmo 

alinhamento confrontando com Stéfani Comercial - Lula - matricula n°H'9 com azimute 

209040'25" è 79,67m até o vértice 4.1; daí,defleté á direita e segue confrontando com a 

Prefeitura 'Municipal. de Taqdaritinga - matricula . n°5.426 com azimute 26502824tf  e de 

'12,53m atéo vértice ; daí, deflete á direita e segue pelo alinhamento predial, lado par, da 

Rua Dr. Rósa Martins com azimute 32827l36hI  e de 71,97m até o vértice 43; daí,segue em 

curva á esqúerda de concordância do alinhamento predial, lado par, da Rua Dr. Rosa Martins 

com o alinlãiento predial, lado par, da Avenida Gagliano F. Pagliuso com desenvolvimento 

de 5,82 metrõs até o vértice 44; daí,segue pêlo alinhamento predial, lado par, da Avenida 

Gagliano F Pagliusõ ôom azimute 36033'49" e de 57,02m até o vértice 01, chegando assim 

ao vértice 4ue deu imcio e fim a presente descrição perimetrica, perfazendo a área de 

6.149,93 m2 

O 

Circunscrição da Matricula n°15 1 - Unidade "B":-  Tem inicio no vértice 

01, este sitiado á 64,9 metros da intersecção do alinhamento predial, lado par, da Avenida 

Gagliano F Pagliuso com o alinhamento predial, lado impar, da Rua Dr. Rosa Martins; 

daí,segue pélo alinhamento predial, lado par, da Avenida Gagliano F. Pagliuso com azimute 

36025' ii" e'62,7$m até o vértice 02; daí,defiete á direita e segue pelos segmentos de retas de 
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concordância do alinhamento predial, lado par, da Avenida Gagliano F. Pagliuso com o 

alinhamento predial, lado± impar, da Rua Dr. Rosa Martins com as seguintes medidas:-

az.84°31'44" e 01,36m até o vértice 03 e az.115°39'46" e 01,53rn até o vértice 04; daí.defiete á 

direita e segue pelo alinhamento predial, lado impar, da Rua Dr. Rosa Martins com azimute 

148007'33"'e 60,38m. até o vértice 05; daí,deflete á direita e segue confrontando com Denis 

Scardoelli matricula n°9.970 com azimute 266039'24" e 38,25m até o vértice 06; daí,segue 

no mesmo Minhamenio confrntando com Osvaldo Soares Rodrigues - matricula n08.255 

com azimi ~tei 266039'24» e IS,4Orn até o vértice 07; daí,segue no mesmo alinhamento 

confrontaro com Fabiano Aparecido Anselmo - matricula n°14.300 com azimute 

266°39'24»e 12,30m até o vértice 08; daí,segue no mesmo alinhamento confrontando com 

Prefeitura Municipal. de Taquaritinga - matricula n°5.426 com azimute 266039'24" e 06,S5m 

até o vértice 09; da.segue confrontando com Prefeitura Municipal de Taquaritinga - 

matricula ü°5.46 com as seguintes medidas:- az.316022'39" e 02,14m até o vértice 10; 

az.330048'.6" e 02,18m e az.2S°32'06" e 02,16m até o vértice 01, chegando assim ao vértice 

que deu iniió e fim à presente descrição perimétrica, perfazendo a área de 2.099,10 m2. 

Taquaritinga, 24 de fevereiro de 2012. 

k u 	L-..• 
ivirco Aurelio bossoiane 
Prito Judicial 
Inspetor do CREA 
CREA 0601687634 
INCRA CUY 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Memorial descritivo do imóvel de matricula n°1.704 - 
de propriedade de STÉFANI PARTICIPAÇÕES Ltda, CNPJ no  08.326.990/0001-64. 
sede á; Rua Luiz Niero n°800 na cidade de Jaboticabal, necessária a Retificaç 
Admfriiétrativa de Área Urbana. 

Circunscrição da Matricula n°1.7O4:-  Tem inicio no vértice iA. es 

situo á 69,50 metros da intersecção do alinhamento predial, lado par, da Avenida Gaglia: 

F. Pgiiuso com o alinhamento predial, lado impar, da Praça Edwil Roncada; daí,segue 

alinI4ento predial, lado impar, da Praça Ediil Roncada com azimute 113026'!24f' e 10.C: 

até o vértice 1B; daí,defiete á direita e segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda 

matricula n0149 com as seguintes medidas:- az.209°40'25" e 17,OOm até o vértice iC 

az.293026'24" e 10,Om até o vértice iD; daí,deflete á direita e segue confrontando com Sté±: 

Comercial Ltda - matricula n'151 - Unidade "A" com azimute 2904025" e 17,00m a: 

vértice IA, chegando assim ao vértice que deu inicio e fim a presente descrição perimétri 

per&ndo a área de 168,99 m 

Taquaritinga, 24 de fevereiro de 2012. 

wk 

St1  x ' i.icipações Ltda 
CNPJ /MF °O8.326.990/0001-64 
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-  
'uré1io Bol'ane 

Pe-ito Judicial 
Inspetor do CREA 
CREA 0601687634 
INCRA CUY 
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10 de março de 1.980.- Escre'  

uari.ga, 10 de abril de 1:980.-

asil 5/À., por sua ancia em sao P...u1o.- 

tricula. - 
4.- vente. 

CREDOR:  Ban 

(AuroI A. Giollo).- j EC 

11.160 ,O 
2.232,00 
1.674,00 

15.066 9 00 

-ç 	.r.r 
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Rua Miguel Anselmo, 352. sala 01 - Taquaritinga - Centro - CEP 15.900-000 
Fone: (16) 3253-2544 - e-mail: atendimento©ritdpjtaquaritinga.com.br  

Be!. Marceo Ottoni de Salvo Coimbra 

Sela. Maria Lenir Pinoiti Anseimo 
	Oficiai Designado 	

Bel. Lucas Emanuel Silva 
Primeira Oficiala Substituta 	 Segundo Oflcial Substituto 

DEVEDORA:, 00PÀNHIÀ INDtJSiRIÁL E E20A1'T?IL PJiOLTI, ne6te - 
ato representada- pelos avalistas.- 

A1TALITA3: JORGE 1.TIL0N SLEIRA JAGOB, CPF 024.205.116-91 e 
ANrONIC CARLOS SEIRA JCOB, OPP. 004.224.958-91, diretores. 

fUL0: Cdu1a de Crédito Indstriãl, enitid. em 24 de íiarço' 
de 1.960.- 

FOIL 0 .]ULO: Hipoteca registrada em 1 rau, a çua1 te 
por objeto 

 
'financia&ento destinado ao pagamento ce coaproiis-

aos oria.ndos das aqu.isiês dê Latrias primas, iaateriais se-
cu.ndrios e emba1aens 7  j em poder da emitente, a serem ti-
1.zadas na-industria, bit.iada no ,KM. 39,456 da Via Ànhanguera 
em Caiar.- 

VALO: Gr.$82.000.000,00, paveis na foria prevista na ceda-
la, cuja cópia fica ar wÍvadu neste C.rtrio - 

VEC1..1ENT0: 24 de março de 1.981.- 

JUBO; Os. constantes do titulo.- 
VIDE R.5.052- .L 3.- 	Escr. 

4 

AV.09- Procede-se apresente averaçao, nos termos do emoran 
do datado de 15.10.81, que fica arquivado em. Cart6rio,. a fim-
de ficar constando que o Banco credor autorizou o CAiCELAiEN-
O da Cdu1a Rural Hpotecria, reioraüa sob n 5.052-LQ 3•, 

a qual 	objeto do R.8 desta natricu.ia.- Dou ±- 2aquaritirt- 
a, 26 dovenibrc de 

.( AV.ERBAO .DE CANO 

1
9
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"AV11" - Em 29 de Junho de 1.985.- 

Procede-se a presente, a in d o 
vai objetodesta matricula, 
urbano desta cidade, co 

41 

f'-.- Escrevente Autorizado 
ra Farques Junior)..- 
E1ts:4.203 - Egt:1.134 - A 

GUIA NQ 

que o imo 
périrretro - 

de Iiio•  - Dou 
d.eo Perei- 

 

- Em 19 ce Junho-de 1.9815 .- (VENDA) 

 

(MATPICULA 
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 1011 	Em 19 de Junho de 1.985.- 	(CcEL 

- Procede-se a presente, a rim de ,ficar c 
Credito, diga, que es Cedu1s de Credito 1 
d3s na Av051  desta matricula, ach 
DAS.- Dou re.- Escrevente AutDrizado, 
(Pdelrro Pereira Marques Junior)- 

Por esritu:a lavrada era 11 de )unho de 135, nas notas-
do IC Tabclio deste comarca, no livro nQ 167, fia. 01/05;  a 
proprietária COMPANHIA INDUSTRIAL E MERCANTIL PACLETTI, ia -- 
qua1ificda, vendeu, pela preço de Cr.53D.-JD0.000 (trinta mi-
lhoes de cruzeiros - valor da escritura) e C;.$32.225.937 - - 
(trinta a dois miihes, duzentos e vinte e cinco mil, novecen 
tcs e trinta este cruzeiros - valor venal), a firma S/A. -7
5TFPJI OMERCIAL, com sede e fotc na cidade de :aboucabai,- 
neste Estado, a Avenida arecha1 fleodoro 965, registrada na - 
JUCCSP sb oQ 143.610 inscrita cc CGC/M •  sob riS 50.377.12/ 
Oc01-40 e con inscriçao estadual sob nQ 391.005.643, •rgpresen 
tada por seus diretores Jayme de Stefani, brasileiro, casado, 
industrial, resicente na cidde de Jaboticabal, portador do - 
RQ. 2.101.704 e inscrito no CPF/MI 	 012.l,K.498-72 e - 
Nilo de Stofoni, brasileiro 	asado, indusLrL. /residerite em 
aboticabai, portador do 	967.475 e 	sqp»c ro CPF/MF•  . Q 

012.17.318_87 31 	imovel ob>ta esta a eL 'la, o qual acha- 
se cadastrado 	 cid.ce, sob n -- 
7.079.- Eco. Aut, 	 (.4ejmr. Pereira Mar...- 
ques Junidr).- 	 * 
Emita; 00. 800 

(Segue fIe. 04). 

	 -J 

OTAL :589176.- 
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LIVRO N. 2 - REGISTRO GERAL 

( 
deficte à direita e segue confrontando com Antonio Ricardo Rorns 
(matricula n° 12.217), com azimute 342"35'58" e de l0,Sqms., até o 
vértice 25; dai, segue no mesmo alinhamento e confrontando com Alvaro 
Antonio Arnoni (matricula n° 24.458), corri azimute 342°35'58" e de 
10,45ms., até o vértice 26; dai, segue rio mesmo aiinhamcrito e 
confrontando com Claudir Pedro Carrasqueira (matricula ri' 4.570), com 
azimute 342°35'58 e de 10,1Oms., até o vértice 27; daí, segue no mesmo 
alinhamento e confrontando com Oswaldo Barbizan (matricula no 
11.0481, com azimute 342°35'58" e de 10,30ms., até o vértice 28; daí, 
segue no mesmo alinhamento e confrontando com José Roberto Micali 
(matricula n° 10.436), com azimute 34235'58" e de 5.92ms., até o 
vértice 29; dai, deflete ã esquerda e segue cnfrontando com José 
Roberto Micali, com azimute 32946'10.c de 4.50rns., até o vértice 30; 
daí, deflete à esquerda e segue confrontando com João Ferraiolli Neto 
(matricula n° 5.052, com azimute 315°0745" e de 10,16ms., até o vértice 
31; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com Francisco 
Antonio Betassi (matricula no 10.009), com azimute 315°07'45" e de 
10,25ms.. até o vértice 32; daí, deflete à esquerda e segue confrontando 
com Francisco Antonio Betassi (matricula n° 10.009), com azimute 
229121'23" e de 2,41ms., até o vértice 33; daí, deflete à direita e segue 
confrontando com Maria Angélica Detogni (matricula n° 8.236), com 
azimute 328°01'43» e de 10,10ms., até o vértice 34; daí, deflete à direita 
e segue confrontando com Samuel Pinheiro da Silva (matricula n° 4.835), 
corri azimute 34°12'08" e de 0,45ms., até o vértice 35; daí, deflete à 
esquerda e segue confrontando com Sarnuel Pinheim da Silva (matricula 

O  4835) com azimute 316°54'55" e de 10,00ms.. até o vértice 36; daí, 
deflete à direita e segue confrontando com Adainõ Lui Netto (matricula n° 
19.716), com azimute 29°00'15» e de 0,40ms., até o vértice 37; daí, 
deflete à esquerda e segue confrontando com Adaino Lui Netto (matricula 
n° 19.716), com azimute 312°3642» e de 12,60ms., até o vértice 38; dai, 
deflete a esquerda e segue confrontando com Gumercindo Colombo 
(matricula n°  8.803), com azimute 312104'13" e de 13,70ms., até o 
vértice 39; dai, deflete à esquerda e segue confrontando com Waidomniro 
Carvalho (matricula n° 8.244), corri azimute 309136'16» e de 1 2,OOms., 
até o vértice 40; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com a 
Prefeitura Municipal de Taquaritinga (matricula n° 5.426), com azimute 
309°36'16" e de 25,20ms., até o vértice 41; dai, deflete à esquerda e 
segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda. (matricula n" 149), com 
azimute 10005256  e 222,52ms., até o vértice 13, chegando ao vértice 

continua no verso 

Bela. Maria Lenir Pinotti Anselmo 
Primeira Oficiaa Substituta 

1
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que deu inicio e fim à presente descrição perimétrica; perfazendo assim, 
uma área tot  - L4 9.719,30 meros quadrados.- O Oficial Designado, 

- 	- F1ávio Willians Fernandes).- Rolo n° 3.818 -- Protocolo 
108..:'-:r 2 - 

CERTIDÃO CUSTAS 

Emolumentos 	 29.93 
CERTIFICO E DCU FÉ. que a presente cópia, composta de 1 Imposto Municipal  	0.89 1 
10 pno foi PxtrAica nos termos do art. 19. § 10 da te.i TOTAL 	 30.821 
Federal nc  6.015173. da matricula 150 . sobre a qual não ria 
qualquer alienação ou ônus reais além do que rela Contêm. 
(64222) 	

Descontada a isenção prevista rio Art. 8 
da Lei Estadual NO 11.33'12302 

PRAZO DE VALIDADE Conferência fita por: 

Para fins do disposto rio ncisc IV do art. 10  do Dec. Federal 
n 93.24c/86. e letra c" do item 15 do Cap. XIV do 
Piovimento CGJ 58/89, a presente certidão é VALIDA PCR 
30 DIAS, a contar da data da sua emissão. 

/ 1 

se Casari Neto 
Escrevente 
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"R._13" - 	 Em 14 de mo de 2.004 	 (LOCACÃO)  
Pelo Contrato Partici.dar de Locação, datado de 14 de abril de 2.004, na cidade de 
Jebotabai, a proprietária SIA STÉFANI COMERCIAL, já qualificada, 
LOCACAQ, ao TRANSPORTES COLETIVOS JABOT1CAAL TURISMO LTD. 
pessoa jurídica de direito privado, devidamente kscrita no CNPJ soo 
4.338.654I001-68 e Inscrição Estadual n.° 391.028.116, estabelecida na cidade 
de Jaboticabal/SP, na Rua Batista TÕrlo de Almeida n.° 430, Jardim Artgéca, 
com aflanca  do Sr. JOÃO ANTONIO BRESSAN, RG. n.° 3.074.I39IS5PISP e 
CIC. n.° 061.372108.04 e sim. NILZA MARIA PULTRINI BRESSAN, RG. n. 
3.989.461-SSPISP e CIC. n.° 436.779.168-87, braseiros, casados no regime da 
comunhão de bens, empresários, parte do Imóvel desta nrtcuIa,  constttuída 
por 	terreno ln.egutara,  so à Avenida Carlos de Brito, com as segues 
medidas e confroraçes: 27,00 metros de frente para a Avenida Carlos de Brito; 
deflete à esquerda e segue 188,30 metros, confrontando com SIA Stefánt 
Comercial; deflete à esquerda e segue 17,50 metros, confrontando com S/A. 
Sléfani Comercial; deflete à esquerda e segue 36,30 metros, confrontando com 
5/A Stefarii Comercial; deflete à direita e segue 31,20 metros, confrontando com 
SIA Stéfanl Comercial; deflete à esquerda e segue 18,50 metros, confrontando 
com S/A Stéfanl Comercial; deflete à esquerda e segue 46,80 metros, 
confrontando com 5/A Stéfani Comercial; deflete à direita 8 segue 96,70 metros, 
confrontando coOm 5/A Sléfani Comercial, chegando ao Inicio do seguInte 
memorial, perfazendo a área de 6.40663 metros quadrados, pelo prazo de doze 
(12) meses, Iniciando-se em 01 de maio de 2.004, com término em 30 de abril de 
2005, 	 ãffi-gDW-mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a ser 
liquidado peI1ocatârla no dia  (4,øo-m0s3 subsequerde ao vencido, na sede da 
Locadora.- (A Escr. ALO*, 	\ftf( 41 &Q  	(Aurora A.G.P.Marques).- Rolo 
n.° 1.805 - 	f-69.528. 

"R.14" - Em 14 de outubro de 2.011.- (INTEGRALIZAÇAO) 

Por requerimento datado de 05 de outubro de 2.001, com firma 
reconhecida; alteração contratual, datada de 18 de março de 2.011, na 
Cidade de Jaboticabai-SP., devidamente registrada na JUCESP sob n0  
j35220877750 em 26 de setembro de 2.006, e demais documentos 
lanexos, que ficam microfilmados neste Car:ório, a proprietária S/A. 
}STEFANI COMERCIAL, já qualificada, transmitiu, pela irrlportãncia de 

37.979,14 (trinta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e 
setenta e nove centavos), a titulo de interalizaão de capital social à 
empresa STEFANI PARTICIPAÇOES LTDA., com sede na cidade de 

continua no verso  

Rua Miguel Anselmo, 352, sala 01 - Taquaritinga - Centro - CEP 15.900-000 
Fone: (16) 3253-2544 - e-mail: atendi rnento©ritdpjtaquaritinga. com. br 
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Jaboticabal-SP., na Rua Luiz Nj_n-°  S.•, so 
inscrita no CNPJ/MF solxji° 0.32.t1,ÇfO 
matrícula.-  O Oficial Interino, 	-  
Pereira Marques Junior).-w R 	wW 8 Z - Prato 

"AV.15"  - Ei!"deagosto 'Õ12.- RETIFICACÃO) 
1000"- 

Procede-se a presente, nos termos do requerimento datado de 27 de 
fevereiro de 2.012, com firma reconhecida, mapa, memorial descritivo, 
ART. e demais documentos anexos, que ficam microfilmados neste 
Cartório, a fim de ficar constando que o imóvel desta matricula, possui 
atualmente, as metragens, divisas e confrontações seguintes: Tem inicio 
:o vértice 13, este situado à 88,89ms. da intersecção do alinhamento 
predial, lado impar da Praça 10  de Maio. com  o alinhamento predial, lado 
impar da Avenida João Di Jorge; daí, segue confrontando com Angelo 
Biondi (matricula n° 8.462), com azimute 238°19'31" e de 37,56ms., até o 
vértice 14; daí, deflete à direita e segue confrontando com José Carlos 
Benevente (matricula C  22.149), com azimute 238°19'31' e de 9,05ms., 
a:é o vértice 15; daí, segue rio mesmo alfrlhaine!lto e confrontando com 
Nivaldo Martins de Mendonça (matricula n° 22.148), com azimute 
23819'31" e de 13,95ms., até o vértice 16: daí, segue no mesmo 
alinhamento e confrontando com Eiza Aparecida I3or7,1 Mendonça 
(matricula no 1.861), com azimute 238°19'31" e de 1 1,O5ms., até o vértice 
17; dai, segue no mesmo alinhamento e confrontando com Dorival Bonfã 
(matricula n° 11.798), com azimute 238°1931" e de 11,20ms., até o 
vértice 18; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com José 
Luiz Pereira Rodrigues (matricula n°  10.129), com azimute 238°1931" e 
de li .67ms., até o vértice 19; daí, segue no mesmo alinhamento e 
confrontando com João Laerte Durante (matricula n° 10.008), com 
azimute 238°19'31" e de 16,00ms., até o vértice 20; daí, segue no mesmo 
alinhamento e confrontando com Inês Aparecida Colombo Locchetti 
(matricula n° 2.989), com azimute 238°19'31' e de 1 1,2Oms., até o vértice 
21; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com Claudenir 
Salera (transcrição n° 20.718 - Livro 3-A-!), com azimute 238°19'31" e de 
1 i 3OOms., até o vértice 22; daí, segue no mesmo alinhamento e 
ccnfrontando com Neide Barbizan Colombo (matricula n° 17.324), com 
azimute 238'19'3 1" e de 10,60ms., até o vórticc 23; daí, segue no mesmo 
alirihamcnto e confrontando com Neide Barbisan Colombo (matricula ri 
4.126), com azimute 238119'31» e de 4,87ms., até o vértice 24; dai, 
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9. pag, f 	ex:da nos termos do a't. 19. § V da Le;TOAL 	 30.82 

ecera! n 	.O15'7S. øa matricula 151. sobre a qual não há:  
alquer aenação ou Ónus reais além .o ce nela :cntem.

164222) 
	 - 

Descontada a isenção 	pres:a no Art. 8- 
ca Lei Estadua 	Ni.23•2CO2 

PRAZO DE VALIDADE 	 Conferência feita por: 

D3- 	ns do.dispos:c no inciso IV dca. 10  do Dec. Federa 
i 	93.24Ci86. e letra 	c' do 	tem 	5 do Cap. X'i 
Drovirne».to CGJ 	8/89. a preserte certilãc é VAI-04 P 	 -3e Casar! Netc 
3C DAS. a contar da data da sua emissão. 	 Escreve 
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( 
1 PARTICIPAÇÕES L 'A. ..m sede na cidade 

•, o. 'a. Bai 
-64 . 
	  (Adelmo Pereira Marques 

de Jaboticabai-SP., na 
rocabano, inscrita no 

ei desta matricula.- O 

otoco 
	

104 41.- 

(RETIFICAÇÃO) 

Procede-se a presen e, nos termos do requerimento datado de 27 
de fevereiro de 2.012, com firma reconhecida, mapa, memorial descritivo, 
ART. e demais documentos anexos, que ficam microifimados neste 
Cartório, a fim de ficar constando que o imóvel desta matricula, 
atualmente é constituído de duas unidades, sendo que a unidade «Ad, 

assim se descreve: UNIDADE "A"  - Tem inicio no vértice 01, este situado 
na intersecção do alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliario F. 
Pagliuso e alinhamento predial, lado impar da Praça Edwil Roncada; dai, 
segue pelo alinhamento predial, lado impar da Praça Edwil Roncada, 
com azimute de 113026'24" e 69,50ms., até o vértice lA; dai, deflete à 
direita e segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda (matricula n° 
12.704, com azimute 209°40'25" e 17,00ms., até o vértice 1D; daí, segue 
no mesmo alinhamento, confrontando com Stéfani Comercial Ltda. 
(mat -icula n° 149), com azimute 20940'25» e 79,67ms., até o vértice 41; 
daí, deflete à direita e segue confrontando com a Prefeitura Municipal de 
Taquaritinga (matricula n° 5.426), com azimute 26512824" e de 
12,53ms.. até o vértice 42; daí, deflete à direita e segue pelo alinhamento 
predial, lado par da Rua Dr. Rosa Martins, corri azimute 328°2736" e de 
71 »7ms., até o vértice 43; dai, segue em curva à esquerda, de 
concordância do alinhamento predial, lado par da Rua Dr. Rosa Martins, 
com o alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano F. Pagliuso, 
com desenvolvimento de 5,82ms., ate o vértice 44; daí, segue pelo 
alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano F. Pagliusc, com 
azimute 36°3349" e de 57,02ms., até o vértice 01, chegando assim ao 
vértice que deu inicio e fim a presente descrição perimétrica; perfazendo 
uma área total de 6.149,93 metros quadrados; área esta trasladada 
para a nova matricula n° 29.409; sendo que a uni4de "B", está descrita 
na Av. 14 adiante.- O Oficial Designado,  —    ÍFlávio 

Willians Fernandes).- Rolo n° 3.776 - Protocolo n° 108.065.- 

continua no verso 
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"AV. 14" - 	Em 27 de junho de 2.012.- 	(RETIFICAÇÃO) 

Procede-se a presente, nos termos do requerimento acima descrito, 
a fim de ficar constando que o imóvel desta matricula, atualmente í 
constituído de duas unidades, sendo que a unidade "A", já foi descrita ria 
Av. 13 acima e trasladada para a nova matricula n'-' 29.409; e, que a 
unidade "B", assim se descreve: UNIDADE "B"  - Tem inicio no vértic(1 
01, este situado a 64,92ms. da intersecção do alinhamento predial, lado 
par da Avenida Gagliano F. Pagliuso, com o alinhamento predial, lado 
impar da Rua Dr. Rosa Martins; daí, segue pelo alinhamento predial, 
iado par da Avenida Gagliano F. Pagliuso, com azimute 3602511"' e 
62,73ms., até o vértice 02; daí, defle:e à direita e segue pelos segmentos 
de retas de concordãncia do alinriamento predial, lado par da Avenida 
Gagliano F. Pagliuso, com o alinhamento predial, lado impar da Rua Dr. 
Rosa Martins, com as seguintes medidas: azimute 84°31'44" e 01,36ms.. 
até o vértice 03 e azimute 115'39'46" e 01,53ms., até o vértice 04: dai, 
deflete à direita e segue pelo alinhamento predial, lado impar da Rua Dr. 
Rosa Martins, com azimute 148°07'33" e 60,38ms., até o vértice 05 daí, 
deflete à direita e segue confrontando com Denis Scardoclli (matricula n U 

9.970), com azimute 266139'24" e 38,25ms., até o vértice 06; dai, segue 
no mesmo alinhamento, confrontando com Osvaldo Soares Rodrigues 
i.rriatricula n° 8.255), com azimute 26639'24» e 13,40ms.. até o vértice 
07; daí, segue no mesmo alinhamento, confrontando curn Fabiano 
Aparecido Anselmo (matricula n' 14.300), com azimute 26639'24" e 
12,30ms., até o vértice 08; daí, segue no mesmo a!inhamento, 
confrontando com a Prefeitura Municipal de Taquaritinga (matricula n 
5.426), com azimute 266°39'24" e 06,35ms., até o vértice 09; daí, segue 
confrontando com a Prefeitura Municipal de Taquaritinga (matricula :. 
5.426), com as seguintes medidas: azimute 316°22'39" e 02, l4ms., até o 
vértice 10; azimute 330°48'36" e 02, l8ms., até o vértice 11; e, azimute 
2332'06" e 02,16ms., até o vértice 01, chegando assim ao v&ticr que 
deu inicio e fim a presente descrição perimétrica; perfazendo uma área 
total de 2.099,10 metros quadrados; área esta trasladada para a nova 
matricula n° 29.41 ; pelo que fica encerrada esta matricula.- O Oiïcial 
Designado, 	 '  (Flãvio Willians Fernandes)- Rolo o' 
3.776- Protocoló n' 108.065.- 



—AL:.:Ãs:- JORGE íIL1i LJiIRÀ JÀOOB, CPF n 024.205.118-91 
e 	C.-IO CÁLC 	 JC0.B, 0?? n 004.224.958-91, direto 
re - 

.fJL0:-  CcU1a de Cri.to inriai, eiiii..a em 24 ae arço 
.e 

FCL 	DC 2JULO:- Eipoeca reitx'aãa e 1 81.a, a a1 tem- 
por obeo financiaiento destinado ao pagamento de ooro4s— 
o oriun..o 	s da aq.iEie8 de iatrias rias e 	eriais se 

c.n.arioe e eba1aëns, já era poder da eiente, a
t
serern .iti- 

1izaas na indtria, situada no 	. 39,45t da Via Jinhanguera 
er C.jaar.- 

VàLO.:- Cr.82.00C.000,OO, pa,avtis na ícra revita na Jédu 
ia, oua c5pia fica arivaa nee artrio.- 

r.CI...2O:- 24 de riiarço de 1.981.- 

Uz0:- Os consare do 
3.- 	crevnce 

(  vçXo  

ÁV.09-Procede-oe a pre.e.ne  averoaço, r..os ;eriio 	o eora 
dã daado de 15.10.81, te fica ria.o e Carrio, a ii- 
de ficar contanão que o 3nco credor autorizou o 	CLt- 
TO da 	ur d1a Ral Eipoeoria, re,itrada sob n 3.052--!.Ç, 3, 
a •uai £ objeto do R.8 desta iatricu1a.— Dou f.— Tauaritin-
a, 26 de novembro de 1.981.- 

Á (urora Á. iLollo).- 

- 1T10 ,OO 
. 2.232,00 

Àpo. 1.674,00 GU3À j2  496 
.ota1 ;  15.066 100 

se que 	 
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"AViO" - Em 19 de Junho 

Pro:eric-se a 
Tnui.s de Crdito Indu 

matricule, schn-- V  

venta Auzorizaco, 
ques un!or)-. 

do 1.985.-  

      

r--  -3 	 onstond 	:c - 
1, nenccr 	na v.05, reoLc - 

Dou t's.- Es:rç- 
(idj1no Pereira Rar_ - 

      

"R,11" - E 19 de 	 1.905.- (v E D ) 
Por oscrilura lavrado em il de junhe d 1.9S, nas rotos 

do 12 [e lia desta comarc, no livro n2 16?, Plc.  
proriia 0O'JHIA INDUSTRIAL E 	 L PAOLTTI, ..a - 
qualificada, venceu, pelo p-o dc: 58.JJO.UUJ (cinquenta 
í ..ilo mi1hee de cruzeiros - v:- J'-o.-  da escritura)Gr -  - 
107.444.626 (cento 	seLe :ilhes, çuatrocor.tos e quarenta 
JUatr3 mil, seiscentos e Jin,ic e 3CiS e:uz•:iros - vaiar ve- 
nal), 	firma S/A. STFI C:CIL, cor sde a Po--n no ci- 
dade de Jaboticab21, neete Est.do, e Pvenico ercroi 	odo- 
rn n ¶'65, reoistrad na JLESP c,  cb no 13.618, in - eri.e no-
cGc/ir so n0 50.377.12/D01_40 e coo irecriçc estdua1 - 
sob n 391.005643, r •resentrrL 0or ss dirutors Jayne ce 
5terni, brasileiro, coa, inust:ia1, rosi.:ent na ci:o:n 

3.::b;t1c:iba1, ptjctaorir 	2.101.'D4 e ír-iscrit no 
M 	ob n: 0l2,164.49S...7 - 	o de 3tFani brceil..ira, ..a- 
sado, !n::jstrjal, E- deres cri 

967.475 e jnscri 	no CF/ 
íel otiotc 	 
feitur 	Unir: 	:- 
torizco, 
nior) .- 

Eolts:i. 03 5l,84 - .po3:26O.64D - T:TfL;1915.704 
GUIA í0 292  

o 	eS_be 0 	:c   
O12.1.318.37, o  
ha-se c:d. trado no rc 

1Q 7.J72.- .crv;.iite 
no 	i:s :erquos Ju- 

"R.12" - Em 14 de outubro de 2.011.- (INTEGRALIZAÇÃO) 

Por requerimento datado de 05 de outubro de 2.001, com firma 
reconhecida; alteração contratual, datada de 18 de março de 2.011, na 
cidade de Jaboticabal-SP., devidamente registrada na JUCESP sob n° 
35220877750 em 26 de setembro de 2.006, e demais documentos 
anexos, que ficam microfilmados neste Cartório, a proprietária S/A. 
STEFANI COMERCIAL, já qualificada, transmitiu,  pela importância de 
R$ 10.048,77 (dez mil, quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), a 
título de intcgralização  de capital social  à empresa STEFANI 

continua U. 04 
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CBJ:VÀ  .te - 	i.ít'..ic lamento dc 	 , 	 I. t:'i.;;. 	i: 	a . - . 	 ii 
riada, 

oc:i.  
ni- 	L'CO  

AV. O2 - .E'cr íiit:vo a Odula de Crdi.c Ldustrial, acia r israa, atado de 06 de tu--- 
lho de 1.76, entre partes, como financiadox O BA1CO LO BRASIL S/ 	o , e cio eniiente a 0114. 
ILUS2RIL E •MCii'1L PI0LiI, 6 feita a proento averbaçao, a íi1a ueiicar constando o - 
scuine:- 1) OBJE40 DO F1í 	I2ILiO :- Ietíficar e rat_ficar, na foria uas elauu 
ias abaixe, a cedula de credito industrial cci referencia.- 11)  UJiIJ.O D. GiMIAS:-
Tenio sido a financiada autorizada a substituir Cr.25.000,00 das duplicatas integrantes - 
da garantia constituida através da Gdula ora aditada, da tc referido Âdi].vo e.i ubtitui 
çao os segmi.rttes bens:- E1 PHOR CEL'CkiR DE 12  cni E Si OCUIQ.lÀ Di i Rl.1h0: Os - 
bens deocritos na.Íora conc.tante do titulo, esti-ados eu Cr.33.500.093,65. III) 0i,jU 	- 
ÇO ESPECIAL:- O item IV da cláusula "Obrigaçes especiais", dá cdula ora autada passa a 
ter a eodnte redação:- Obriai;to-noc a enrcar,airida ao Banco credo:, ca. penhor ceu.1ar-
1eticios e feitos coierciaic (duplicatas), no toma! •ue Cr.53.2O.0001 00 9  selecionaLos pe 
lo Banco credor, aceitos ou acompanhandos do cornprovante da entre,a ia .Lercaüoria, a par - 
ti.r de a&osto/76, eia 6 parcelas ensai e ucesivaa •1e Cr.8.675.000,00 caa u.ia, fazendo 
exprea referencia a este financiaLento e cujos Caracieriticos com,tarão uc bordero --
com que forem entreuce. O produco da cobrança decer títuLos será crejir,aao esi conta espe 
cial, vincula'da a liquidação das ob:iaçes peciuiarias assunat.a pela eience. O J±nco--
credor podora adllLitir, todavia, que essa conta seja utilizada pela emitente, desde 'e pre 
via1.ente reco.Lpoata a garantia, .ediance a eritrea de novos títulos nac.elas conãics. - 
IV) EÂIFICAÇO:-  14 cedula emn referencia fica raiíicada Cfli OuO5 C5 seus texccs, clausu - 
las e coniçes no expressaene a1terdos no reieriuo acii1ivo, i;ue aquela se ini,era, --
for..undo u boio unio e iridvisivei para todos ots fins de dirsito. »o is.- o reeri10 
verdade e de fé.- Taquaritina, 12 de julho de 

' R. 	151. 	 uuaritin,a, 24 de feereie 1.q7' 

CREDOR  :- 13nco dc Brasil 2VA., por 	a ancia eib São Paulo.- 

- C0.iNHIA IN:.u.IAL EiERCA.!UIL lO12.2I,  n€ste ao re;reer.. ..an 'eio diretor. 
preL;iuerlto Car -:e10 2j uo1.ctii o diretor tesoureiro Pratacjsco Fiaeiie.- 
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o1no i1bos da cruzeiros - v..or c escrtur) 	-. - - - 

o33,0.?.4u í (seiscn;J: 	trinta s oito ni_noes, oltDfltCS 

coto mil, 'cnc a seta cruzirc 	- V1o: ve-- 

) , 	 3TF'iI 00 	CIL, cor.sde 	'oc nn cdds de 

;ct!caal, nasce :5emdn, a vericc Va:echal e:aro n,2965, 
no JUESP sob n 2 143. 615 inscrita no CGC/F. ::cb- 

n 50,377142/0001-40 e cor inscri çao estodual sob nç 391.005 

6;3, 	jretada par seus dirtcras Jyrne de 5tef2n.i, brsi- 

Lir:), 	3O 	n .scr.al, residente na 	dae .JC Joti:?2l 
por:ocior do C, 2.j0704 e inscrito no CPF/1F, sob n - 012,16 
4495_7 e Jiio de Sterani, hr.ilEiro, casado, industrial, 

0aoticaba1, .0ortadcr dc RG, 967,475 
no 	F/F. eco - 	 012,176,312-27, o invel oi-t 
:u1a, 	qual aca - sc cadastrado na Pre 	- 	 - 

ca, sob Q 7.077.- Escreiente Autoriz 
(dclno Pereira rier;ues Junior) 

ilts: Cr.6.163.00 
Cr..1.665.576 

í-po o: 	i--r.!'- 1 ,233,760    .  
Tntl 	5..g.068.136 

"R.12" - Em 14 de outubro de 2.011.- (INTEGRALIZAÇÃO) 

Por requerimento datado de 05 de outubro de 2.001, com firma 
reconhecida; alteração contratual, datada de 18 de março de 2.011, na 
cidade de Jaboticabal-SP., devidamente registrada na JUCESP sob n° 
35220877750 em 26 de setembro de 2.006, e demais documentos 
tanexos, que ficam microfilmados neste Cartório, a proprietária S/A. 

TEFANI COMERCIAL, já qualificada, transmitiu, pela importância de 
R$ 69.428,94 (sessenta . e nove mil, quatrocentos - vinte e...oip reais e 
noventa e quatro centavos), a título de inte -i ção de capita1cia1 à 
mpresa STÊFANI PARTICIPAÇõ. LTD com sede 	idade de 
aboticabal-SP., na Rua L 	iero n° 8001 ..re ..., Baio, o oro'abano, 

~

scrita. no CNPJ/MF so .o O8.326.90i1-4 • .ó'-1 desta 
atricula. - O Oficial' Interino, 	 - 	(Adelmo 

Pereira Marques Junior) . - R 
rj 	 

"AV.13" - Em 22 de maio de à 2.- (RETIFICAÇÃO) 

Procede-se a presente, nos termos do requerimento datado de 27 
de fevereiro de 2.012, com firma reconhecida, mapa, memorial 

continua no verso 
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descritivo, ART. e demais documentos anexos, que ficam microfilmados 
neste Cartório, a fim de ficar constando que o imóvel desta matricula. 
possui atualmente as metragens, divisas e confrontações seguintes: Tem 
inicio no vértice 02, este situado à 149,86ms. da intersecção do 
alinhamento predial, lado par da \venida Gagliano F. Pagliuso com o 
alinhamento predial, lado impar da Praça Chico Mendes; dai, segue pelo 
alinhamento predial, lado impar da Praça l de Maio, com as seguintes 
medidas: az.174°2446" e 6,83ms., até o vértice 03; az.86008'43 e 
4,77rns., até o vértice 04; az.175°14'28 e 6,07ms, até o vértice 05; 
az.85°20'03" e 82,07ms., até o vértice 06; daí, deflete à direita e segue 
pelos segmentos de retas de concordância do alinhamento predial, lado 
impar da Praça 10  de Maio com o alinhamento predial, lado impar da 
Avenida João Di Jorge, com as seguintes medidas: az.93°24'53" e 
3,74rns., até o vértice 07; az.12141'15" e 2,92ms., até o vértice 08; 
az. 148'00'9-8" e 3,08ms., até o vértice 09; az. 173°3748" e 2.90ms., até o 
vérticc 10; daí, deflete à direita e segue pelo alinhamento predial, lado 
impar da Avenida João Di Jorge, com as seguintes medidas: 
az.17609'13» e 23.04rns., até o vértice 11; az.179102'16 e 23,30ms., 
até o vértice 12; az. 181°2939" e 34,66ms., até o vértice 13; daí, deflete à 
direita e segue confrontando com a Stéfani Comercial Ltda. (matricula 
n° 150), com azimute 280°52'56» e 222,52ms., até o vértice 41; daí, 
deflete à, direita e segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda. 
(matricula n° 151 - unidade A), com azimute 29°40'25 e 79,67rna, até 
o vértice 1D; daí, deflete à direita e segue confrontando com Stéfarii 
Comercial Ltda. (matricula n° 12.704), com as seguintes medidas: 113-
IC = a.z.11312624» e 10,00ms. e 1C-113 = az.29Õ4025i e 17,00ms; daí, 
deflete à direita e segue pelo alinhamento predial, lado impar da Praça 
Chico Mendes, com azimute 113°2624" e 70,36ms., até o vértice 02, 
chegando ao vértice que deu inicio e fim a pieserite descrição 
perimétrica; perfazendo assim, uma ár total de 15.652,24 metros 
quadrados.- O Oficial Designado, —   (Flãvio Willians 
Fernandes).-  Rolo n° 3.752 — Protocolo n*,108.066.- 

rn,OIUrflSflIOS 
C L)C)t) F LL. q.C- o I,rCCCflhi-  Oflit. Or 0021(t de trfløOstO M0001 	 - 

a. pai.. ia. 	t. at.i. tIos 	. mas do 101 1. 	l d 	LOi 1 C.J 1 AL 	 - - 

rc-oc-rnI 	-t O! 7 	cio •natt.CStlr% 1 £0 SOIDTCJ (1 0001 nto itt! 
ci.ÍcfloIIcflaC -c cii, onw. reais aIC-nt ao OttO rIOlci ColilOflI flc.scofltacia a lSColcaO I,,OVI*t.I no AO. 

- 	 01, Lei astacloal 	'- 1 1 	1 '20O 

itaze na ,fl.t IOfl fl 

la,-.. fl,s.. fiO (i,.,fflr.ffl tio tIIc-1.fl III cio -itt 	1 .- 	r,c.c. %...cIer.,I 
04, 4O/8S. - laivO a 00 irem Iti (itt CeO. <IV ao 

f-rci'aflIOfitO CCJ .O.ti'3. a rireec-r,;.- o,.d7iO e VALIDA I" 
40 t)l*ii. 3 1,0*1,1' da data cia a.ja c.n,.t.SaO. 

50 
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F0E'11::Ai.O TITULO :- Cdu.].a de Crdit9 Industrial, a qual tem-
por objeto financiamento de aquisição de 1atrio Prima, 12até  

riae Secundrias e 	 localizadas ocalizadas nos im6veis des 
crios na forma constante do t{tu.lo.- 

VALOR :- Cr.$ 62.000.000,00, paveis na forma prevista 
cdu1a, caja cópia fica arqivada neste Cartório.- 

VENCIMENTO :- 24 de Fevereiro de 1.979.-

JUROS :- Os conatares do titulo.- 

a qual tezu-
e oiprori 

PO;À DQ TÍTULO: Hipoteca reistr?.da em 1 rau., 
por-objeto financiamento destinado ao pagamento de 
so-oriundos das aquisiçes de matarias Primas, Materiais se- 

1? 

b 

- 	 - 
1 TiJL0 ;- Hipoteca registrada em 2  grau, emitida em 2 ae - 
iíarço de 1.978.- 

VIDE R. 3.071- 12  

à Escrevente A 

• "ÀV.7- 	149' 
-Certifico que conforme recibo da'ado de 24/03/ 

1980 aue fica arçu±vado em Cartkio, o Banco credor autorii 
o CANCELAME20 das Cédulas de Crédito Indu.striaio, reitra-
das sob n2s 2644, 2940 e 3071-L2 3, aé quais são,  objetos d.es 
ta matric1a, Rs. 3 e 6 desta jüatricuia.- Doa. fé.-. Taquari - 
tinga, 10 de março de 1980.-Esc.Au.t4, 

R.8-M.149 -. Taouaritinga, 10 de abril de 1.980.-

CREDOR: Banco o Brasil. ./A.., por sua agência em 3.o Paulo.- 

EVZD0R: CO.,-iPAIMIA IflDURIAL E uIERCANTíL Pà0LTI, necte - 
ato represe.àtada pelos avalistas.- 

A.VAL1SrÁs: JORGE WILSON*  SIIEIA JAGá, 0FF n'Q 024.205.118-91 
e £&NTONIO CARLOS IbEIRA JACOB, 0FF xiQ004.224.958-911  direto 

rés, - 

TfttJLO: Cédula ae Crédito industrial, emitida au 24 de arço 

de 1.980.- 

Continua no versá 
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cuncIrios e Effibalagens, j em poder da enitente, a serem uti 
lizadas na industria, situada no Kn. 399 456 da Via Ànhguera 
e= Caj amar. - 

1L0R: Or.$ 82.000.000,00, paveis na £orna prevista na Cé- 
dula, euv-a* nópia fica arq.ivada neste Cart6rio.- 

TLrCfl,JpO:  24 de março re 1.931.- 

JUROS: Os constantes do titulo.-  
VIDE E .5.02-Livro 3.- Eecrevene 

( ÂVE1BA.ÇÃO. DE CAPICEIAMIEN' 

AV.09 - Procede-se a presente averbação, nos termos doMe--no 
rando datado de 15.10.81, que fica arcuivado em Cartrio, a 
rim de ficar constando oue o Banco e redor autorizou o CAICEIÀ 
b:Ei0 da Cdu1a Rural Hipotecaria, registrada sob r. 5.052- - 
L 3, a qual é obieto do R.E.desta natribala.- Dou fé.- Tacua 
ritinga, 26 de novembro de 1.981.- 

   

(Aurora Á '  G-iclio).- A Esc • A 

1 te • .: 
Z 2.232,00 

Apos. 	1.674,00  
$ 15.06.6,00 

 

GUIA NQ 496  

 

   

,1 

• "AJ.lO'  - Em 19 de. Junho de 1.985.- 

Procede-se a presente, a fim de ficar 
dulas mencionadas na Av.05, Pesta rretri 

o 
iiwnie CANCELADAS- Dou f.- E. AutQ 
(AdtLmc. Pereira Marques Junior) - 	

69 

(I-- AN LCELAMEI 

cons ando que s 6 
e 'i.a- 

- E~ 19 de Junho de 1.985.-   ENDA)  
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149/3 	J 1. V-  

Por escritura lavrada en 11 de junho de 1.9559  nas notas-
do jÇ Tobelic desta comarca, no livro n9 167, fls.01105, a - o 
proprieteria COMPANHIA INDUSTRIAL E MERCANTIL PAOLETTI, com - o 
sde scci1 no Kf. 397  ia Via Anhaguera, o distrito de Jorda 
neoia, nunicipio de Cojamar, neste Estado, com CGC/MF. nQ 56. 
969.355/03011-49 e estatuto registrado na JUCESP sob nQ 41.738 

• e suas respectivas a1teraces também registradas na JUCESP.,-
vendeu, pelo preço de Cr.525.000.000 (quinhentos e vinte e - 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA  MUNIOPAL DE TAQUARmNGA  SP 

MEMORIAL DESCR!TVO 

TÍTULO: IMÓVEL INDUSTRIAL RESIDÊNCIAL E DE ESCRITORIO 

LOCAL: 

BAIRRO: 
CIDADE: 

PROPRIETÁRIO: 

PRAÇA ?RMERO DE MAIO. N 
PRAÇA EDWL RONCADA, Ne j OQ 

FAR WEST 
TAQUARITINGA - SP 

STÉFANI PARTICJPAÇÕES LrDA 

ÁREA DO TERRENO: 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 

30631,57 rr 2  

5708,00 m2  

1257,00 

290,00 m2 

72550O m 

Praça Dr. Horário RamaJho n° 1601 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
FonefFax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO - 

HISTÓRICO DO IMÓVEL 

Trata-se de imóvel com início de construção em 1901 utilizado como Estação Ferroviária. 
que sofreu ampliações e reformas em 1922. sendo desat;vado em 1955 e sofrendo nova 
reforma em 1983, utilizado como reo comerc;a aoos essa data. 

-INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO 

Executado em alvenaria de tijolos rnac;ços assentados 
	

argamassa de areia e 
cimento. 

-ALVENARIA 

Executado em tijolos maciços com espessura cia 30 (tr;nta) centmetros rebocado com 
argamassa de areia e cimento e com pé direto ce 05 cincoi metros de altura. sendo 
necessário reparos em varics lccas devo a deterioração causado pelo tempo sem 
manutenção. 
O revestimento da alvenaria e executado com chapisco e reoocc com necessidade de 

reparos em vários locais. 

-MUROS DE FECHAMENTO 

Encontram-se deteriorados, em alguns iccais, necessitando de manutenção em sua 
estrutura e revestimento. 

-PISO 

Piso em concreto desempenado com algumas áreas 
	cerámico necessitando de 

manutenção. 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga! SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

   

-COBERTURA 

A estrutura do telhado que cobre toda a área edificada é executada em madeira, sendo 
que grande parte é coberta com te!has cerâmicas. 	sendo o restante com t&ha metáUca 
galvanizada. 
Parte do madeiramento deverá ser substituído devido ao precário estado em que se 
encontra, bem como grandes áreas de telhas cerâmicas e telhas galvanizadas. 

-FORRO 

Encontra-se deteriorado em função da ação do tempo e vazamertos na cobertura, 
necessitando ser totalmente substituído. 

-ESQUADRIAS 

As esquadrias metálicas encontram-se em estado precário devido à ação do tempo. 
necessitando de manutenção. sendo que os vidros das esquadrias encontram-se em sua 
grande parte quebrados devendo ser substituídos. 
As esquadrias de madeira encontram-se deterioradas em função do tempo necessitando 
de manutenção e substituição. 

-HIDRÁULICA 

Trata-se de um sistema hidráuco e sanitrfr antigo que necessita de manutenção, assim 
como a substituição das louças e meta. 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 1601 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

-ELÉTRICA 

As instalações elétricas devido à ação do tempo e falta de manutenção não se encontram 
em condição de uso. além do fato de não estarem em conformidade com a norma 
vigente. 
Não existe no loca! Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica (SPDA) 
conforme a norma vigente. 
Sistemas de te!efonia e rede lógica .não existem, no io-cai conforme norma vigente..  

-PINTURA 

Toda a edificação encontra-se com a pintura deteriorada necessitando ser totalmente 
refeita. 

Taquaritinga, 16 de fevereiro de 2017. 

Responsável Tecnco 
r, 	 !-. 

Ç% 
,rrtJ 

1 	A t cA 	
A r -' i-',' i 

r\L;  
(( 

.tiG. 	- utiotJOU.j $ 	- 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  
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Tauaritinga, 16 Fevereiro de 2.017 

D' 	
t ( - T r 

I 	 SAr,rC 1T AVALIA r -ji' 4.JJ . L (I r'eF\ 	 L 

Trata-se de um prédio cogn€rci-il, ;oc.az.da e'n  henie d ptç 12 de Maio na cidade de 

Taquaritinga, com área construída de 7.255 rn2  (sete mil duzentos e cinquenta e cinco metros 

quadrados), em aivenara de tijoIo mciçr's di.4inçlo n 'r4uics 	centro entrada coberta 

com acesso para veíCulos de ca'a, e nas iatras composto por saas amplas, cobertura em 

estrutura de madeira e telhas de barro tipo francesas, tendo uma ampliação também em alvenaria 

de tijolos comuns e cobertura em estruwra metica e lelhas m aço gaivanizada, sendo uma 

construção antiga sem manutenção, piso interno em concreto desempenado, janelas de ferroe 

vidros, portas de madeira e portão entrada em chapa de ferro. 

O imóvel foi edificado por vota do ano de 1,901, e urna reforma mais recente em 1.983, tendo 

uma depreciação comercial significativa, e através de pesquisas locas de forma verbal e comercia; 

com apreciação no valor venal de toda área existente e sua ed!flcação, o prédio hoje tem uma 

valorização de R$ 4.71.750,00, (quatro rniUeç, setecentos e quin?e mil e setecentos e cinquenta 

reais). 

Comissão de Avaliação do Município, os seguintes servidores: Eng. E!etricista Mário 	Manoel 

Ferreira Santos Junior, RG n2  11,651,174 e C.REA/SP r 9  O3C0:494;9O, Eng. Agrimensor Marcos 

Aurélio Bossolane, RG n 14,718,080 e CRLA/SP rg 00,!8,76-?, Eng. Lv;Í José Eduardo Buscardi 

Costantini, RG n2  7,690,069 e CREA/SP n2 060,130,181-0e Arquiteto e Urbanista Luiz Vieira de 

Carvalho Neto, RG 7.690.075 e CAU A 5240-6. 

Praça Dr. Horácio Ramalho «' IGO Í  ('UILr() i CLI' I.)o-000,! 'IquaflIULtd-. 

Foi 	k'& ()"k:s'25-9i")()  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
s1\ .o 

Luiz Vieira de Carvàlhõ Neto 
	

José EIuardo Buscardi Costantini 

Arquiteto e Urbanista 
	

F.ng. ÇMi e Segurança do Trabalho 

Mário'Mano-1  Ferreira'antos Junor 

Eng. Eetricist_Í 

Marcos Aurélio Bosselane 

C.. 	A,, 
L. iC ,-r1m 

Luí Canos Lourençano 
-Secretário Municipaí de Obras e Serviços Urbanos 

Engenhem Cvn e de segurança cc Traoa!hc 
CREA 506.199.472-7 

Ilustríssimo Senh 
Agnaldo Aparecido Rodrigues arca 

Diretor do Departamento 

l'raça I)r. 1 1orci0 Ran alliu n° 160 1 Ucalro CLI' 1i900-0001 1'1quariiinga 1 SP 

FoiiJFa,.: (1;):',2.-9 100 	V.1&*ariiini.sp.w .ln 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEIT URA MUNICiPAL DE TAQUAR11]NG&P 

MEMORIAL DESCR!TVO 

TÍTULO: IMÓVEL INDUSTRIAL RESIDNCIAL E DE ESCRITÓPJO 

LOCAL: 	 PRAÇA PRIMEIRO DE MAU, N 50 
PRAÇA EDWIL RONCADA, No 109 

BAIRRO: 	 FAR WEST 

CIDADE: 	 TAQUARTNGA - SP 

PROPRIETÁRIO: STÉFANI PARTICIPAÇÕES LIDA 

ÁREA DO TERRENO. 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA EXISTENTE: 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 

30631,57 m2  

5708.00 m, 2  

1257,00 n, 2. 
 

290,00 m2  

7255,00m2  

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 j Taquaritinga / SP 

FoneíFax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO IMÓVEL 

Trata-se de imóvel com início de construção em 1901 utilizado como Estação Ferroviária, 
que sofreu ampliações e reformas em 1929. sendo desativado em 1955 e sofrendo nova 
reforma em 1983, utflizadc como pródic comercial a6s essa data. 

-INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO 

Executado em alvenaria de tolos maciços assentados com argamassa de areia e 
cimento. 

-ALVENARIA 

Executado em tijolos maciços com espessura dc 30 (trima cont ;metros rebocado com 
argamassa de are:a e cimento e com pé direito cc 05 cnco) metros de citura, sendo 
necessário reparos em város locais devido à deterioraçc causado pelo tempo sem 
manutenção. 
O revestimento da alvenaria é executado com chapisco e reboco com necessidade de 

reparos em vários locais. 

-MUROS DE FECHAMENTO 

Encontram-se deteriorados, em alguns locais. necessitando de manutenção em sua 
estrutura e revestimento 

-PISO 

Piso em concreto desempenado com algumas áreas em piso cerâmico necessitando de 
manutenção. 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 1601 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1  www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

-COBERTURA 

A estrutura do telhado que cobre toda a área edificada é executada em madeira, sendo 
que grande parte é coberta com tehas cerâmicas, sendo o restante com telha metálica 
galvanizada. 
Parte do madeiramento deverá ser substituído devido ao precário estado em que se 
encontra, bem corno grandes áreas de teihas cerâmicas e tchas galvanizadas. 

-FORRO 

Encontra-se deteriorado em função da ação dc tempo e vazamentos na cobertura. 
necessitando ser totalmente substituído. 

-ESQUADRIAS 

As esquadrias metálicas encontram-se em estado precário dev;do à ação do tempo, 
necessitando de manutenção. sendo que os vidros das esquadrias encontram-se em sua 
grande parte quebrados devendo ser subst:tu:dos. 
As esquadrias de madeira encontram-se deterioradas em função do tempo necessitando 
de manutenção e substituição. 

-HIDRÁULICA 

Trata-se de um sistema hidráulico e sanitário anto que necessita de manutenção, assim 
como a substituição das louças e metais. 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  
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Responsável Técnico 
ROGÉRIO ALEX MARSICO 

Eng.° Civil - 5060655170 - SP 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

-ELÉTRICA 

As instalações elétricas devido à acão do tempo e falta de manutenção não se encontram 
em condição de uso, além do fato de não estarem em conformidade com a norma 
vigente. 
Não existe no local Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica (SPDA) 
conforme a norma vigente. 
Sistemas de telefonia e rede lógica não existem no local conforme norma vigente. 

-PINTURA 

Toda a edificação encontra-se com a pintura deteriorada necessitando ser totalmente 
refeita. 

Taquaritinga. 18 de fevereiro de 2017. 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 

Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gOV.br  



Pi4tw'a 	 Tiquáriinga 
%4'%I 	'.!À,'' 	èI• 

S1ik1ÕDE SAOPAULO 

Taquartinga. 16 Fevereiro de 2.017 

A'JAUAÇÃO DO PRDO DA STEFAN PARTKPAÇÕES LTDA 

Trata-se de um prédio comercial, localizada em frente a praça 12  de Maio na cidade de 

Taquaritinga, com área construída de 7.255 m2  (sete mii duzentos e cinquenta e cinco metros 

quadrados), em alvenaria de tijolos maciços, dividindo em módulos, ao centro entrada coberta 

com acesso para veículos de carga, e nas laterais composto por saias amplas, cobertura em 

- 	estrutura de madeira e telhas de barro tipo francesas, tendo uma ampliação também em alvenaria 

de tijolos comuns e cobertura em estrutura metálica e telhas em aço galvanizada, sendo uma 

construção antiga sem manutenço, piso interno em concreto desempenado, janelas de ferroe 

vidros, portas de madeira e portão entrada em chapa de ferro. 

O imóvel foi edificado por volta do ano de 1.901, e uma reforma mais recente em 1.983, tendo 

uma depreciação comercial significativa, e através de pesquisas locais de forma verbal e comercia 

com aoreciacão no valor venal de toda área existente e sua ed;ficação.. o prédio hoje tem uma 

valorização de R$ 4.715.750,00, (quatro milhões, setecentos e quinze mil e setecentos e cinquenta 

reais). 

Comissão de Avaliação do Município, os seguintes servidores: Eng. Eletricista Mário Manoel 

Ferreira Santos Junior, RG n2 11,651,174 e CRA/SP tIR 0400,494,904, Eng. Agrimensor Marcos 

Aurélio Bossolane. RG nP 14.718,080 e CREA/SP n 060.158.763-7. Eng. CM José Eduardo Buscardi 

Costantini, RG n2  7,690,069 e CREA/SP n9  060,130,181-10 e Arquiteto e Urbanista Luiz Vieira de 

Carvalho Neto, RG 7.690.075 e CAU A 5240-6. 

Praça 1)r. 1 krrjn Ramalho 	j(jfl  1  Centro CFI1' 1:i-("))! Taquarijinga SP 
Praça Dr. Ho~4¥~11l'Cqnft1z 	4 	qU4rtnga / SP 

Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Luiz Vieira 	Ee( 

Arquiteto e Urbaísta 

José Eduardo Buscard! Costanttn' 

Eng. Cívil e Segurança do Trabalho 

/ 
/ 	 N 

/Mário Manoel F-er:teira 

Eng. Eletricista 

tos Junor 	 Marcos Aurélio Bossolarie 

Eng. Agrimensor 

PrIMIM~Munk~pãUdWT#~nga 
ÀõWLo 

(t 
Luis Carjs Lourençano 

Secretário Municipal/de Obras e Serviços Urbanos 
Engenheiro CiviVe de Segurança do Trabatho 

CREA 506.199.472-7 

flustríssirno Senhor 
Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia 

Diretor do Departamento 

Praça Dr. 1-loraçio RamaUo u° 160 1 (eoiw (I..P 1.5900-000j Taquiiug  
Praça Dr. H01 	 / SP 

Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  
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STÊFANI PARTICIPAÇÕES L1'DA 

Retiticaç.o Administrativa ck Área Urbana 

Eng" \ Ial\() :tlrit() Bos()1an 



Prefeit&u:a viu riicip d 
ENFADO I)1:S:() P.\I'J,() 

afluantinza  

Taoua;tirga 1 7d fevereiro de 2017 

Of;co 001/2017 

Vimos através desta. apresentar os levantamentos de avaliação e memoriais descritivos do prédio da 
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Decreto n° 4.550, de 20 de fevereiro de 2017. 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, áreas de 

terra que especificam e dá outras providências. 

Vanderlei José Marsico, Prefeito do Municipio de Taquaritina, stdu u 	u 
no exercício de sua competência Legal e .com fundamento nos arts. 2" e 6 dc 
Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941 e alteracões  
Lei Federal n°2.786, de 21 de maio de 1956 e, 

Considerando que a expropriação das áreas abaixo iaentificadas, ce 	oor uret: 
instalação da Administração CentraL d P eit 	uni cpa. 

outros serviços públicos, em pro da cotetiv!dacc', enquadE'G-se c 

expropriatória de uEitidade pública: 

Considerando o disposto no art. 5". cio Decreto-Lei n 3.365, de  

que permite a Administração Publica desapropna imove ei  

público; 

Considerando finalmente, que o Municpío ten competência :z;n 

imóvel urbano ou rural, consoante o art. 2. caput dc' Decreto-Lei2 

junho de 1941, 

Decreta: 

Art. 1°. Fica declarada de utiliaade P 	p . 	.: :- ...... 

amigável ou judciat. as áreas de terra com Deníeloa 	 ' 

localizadas em face com Praça 1 de maio, neste MUflCiiO d& TqL.a: 	a. qe 

constam pertencer a STEFAN PARTKPAÇOES LTDA., r.ecessãr 	:. j. 

Administração Central da Prefeitura MunicipaL de Taquaíitingt 	z 

públicos, e adiante descritas: 

- área de terra registrada no Oficias. de Registro de mnve e fcex 	d 

Comarca de Taquaritinga sob a matrícula n 149. situada sesta  

metragens, divisas e confrontações seguintes: Çç 

Tem inicio no vértice 02, este situado á 149,86ms, da interseccao do ciinflcrnen(O 

predial, lado par da Avenida Galiono F. Paliuso com o clin!' 	: •:: 	i'.J: 

impar da Praça Chico Mendes; dai, segue pelo aiinhwnento predict. (J'  

Praça 10  de Maio, com as seguintes medidas: az. I74'24'46" e 6.8j:ns 	: 

03; az.86008'43" e 4,77ms, até o vértice 04: az. 175d14'28" e 6.07n 	.: 

05; az.8520'03" e 82,07ms., ce o Vêrice 06; dai. de[e 

Praça Dr. Fiorácio Ramalho n' ÚU. 	('Li 59OO-UÜ'J 

Fone/Fax: (16) 3253-9100 
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segmentos de retas de concordância do alinhcmenVJ prediaL Looc.::';:. 

de Maio com alinhamento predial, lado impor da Avenida Joõ.o D' 	, co:n as 

seguintes medidas: az.93124'53" e 3»74ms, até o vértice 07,- 
09; 

7:  

até o vértice 08; az. 148000'28" e 3,O8ms. at o vé' tice 09; z. 173 $7 :;" e 2,9Uius, 

até o vértice 10; daí, deflete à direito e seque pelo alinhamento predi-J !cdo !n;xir 

da Avenida iodo De Jorge, com os sens medidas: az. 176`-',09'1_; 
 

	

vértice 11; az. 179002'16" e 23,30m5. até o ie tice 12; az. 18i-2'3 	6
f5  m s 

o vértice 13: dai, deflete 
 

Ltda. (matricula n11  150), com azimute 28O5256 e 222,52ms. cre o vrice  

	

deflete à direita e segue confrontando com Scr C:;mercici ::m. 	
•.:: 

- unidade A), com azimute 291140'25" e 79,67ms, o:é o vértice 10: a. :ef& 

direita e segue confrontando com  Stéfani Comercial Ltda (matriculo n-

as seguintes medidas: iD-1C = az.113°2624" e l0,OOms e Ir 113 
 

17,00ms; daí, deflete à direita e segue pelo alinhamento oreoio 
	:oo 

Praça Chico Mendes, com azimute i i3°26'24" e 70,36rns, até o'e 

ao vértice que deu inicio e fim a presente descrição perimét(iC0 perfazendo assim, 

uma área total de 15.652,24 metros quadrados. 

área de terra registrada no Otk;a ae Registro de mc-e. 
c 

Comarca de Taquaritinga sob a matricula rv 150, situada nesta cc: 

metfagens, divisas e confrontaçôes seurtes 	
ra 

Tem inicio no vertice 13, este si.m: 	. d89:n cio i eSe(C- 

predial, lado impor da Praça 1. de Mo: COi?i o c 	nQme:W :ï': .......... 

Avenida João De Jorge; doí, segue confiontando com AngeLo B,oi mc: 

8.462), com azimute 23811 19'31" e de 37,56m5, ate o vértice 14: d,-; oe-e O 

e segue confrontando com José Carlos Benevente motriculc n 22. 	
con:z' 

2380 19'31" e de 9,05ms: até o vértice 15; dai, segue no mesmo 	inhf- 

confortando  com NivoldO Martins de MendOflÇG 
 

2380 19'31" e de 13,95m5, até o vértice ló; dai, segue 
:0 	':O 

confrontando com Elza Aparecida Borzi Mendonça (matricula n' 
1.6ó1. 	r 

238°19'31" e de 11,05mS., até o vértice 17: dai, segue no esmo c 
	o"er:to e 

confrontando com Dorivol Bonfó (matricu(a n 11. 798), com QiITfluC& 238,9'3!" r 

11,20m5.., até o vértice 18; doí, segue no mesmo alinhamento & c: ufl:naO cm 

José Luiz Pereira Rodrigues (matricula n' 10. 129), com az 	
:t e 2i1'!" 

11,67m5., bté o vértice 19; dai seoé' no meSfllO clinhCme't0 e cc' on c.;d' o'n 

João Laerre Durante 
 

até o vértice 20; daí, segue no mesmo 	e;,  to e 
 

Aparecida Colombo Locchetti (nOC(; 	
2.989k Com  

ii,20rns, 
até o vértice 21; dci, segue no mesmo QlirMomer)tc e confr ':;Cfl .0 

Claudeflir Salera (tronScricão n' 20.718 Livro 3-A-0, com az ume 23819'3r' e 

11,00m5., até o vértice 22; dai, 	segue no mesmo aijnhamec 	conJrO-° cci' 

Neide Barbizan Colombo (matricula n ;7.324 com 
C71:fl.,  

Praça Or. Horácio Ramalho n°  160 i Centro CEP 15900-000 Taquar nuS P 

Fone/FaX (16) 3253-9100 w 
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1;0,60ms., are o vértice 23; dai, seque 'w mesmo  

Neide Barbisan Colombo (rnarricuiC n 4. 2o, CO!T? CJZ.!flut 	.. 	- 

até o vértice 24; daí, deflete  à direita e soe conjrontan 	c.4' . 

Roms (matricula 11G 12.217), com azimute 34?3558 e de i0,»s .::- 

daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com Álvara .';.: 	. ; 7 

:mccriCuW 	 e ° '8 e e 10,45ms.n  24.458), com azimu 	 d 	 . 	. 

segue 'o mesmo alinhamento e confroio.:ao co:n 	 :: 

'?!arrícJia 	4.570), com a7in;:;e  

SCQUC nO ,'resrno cOnnomeo ' ...' 	:.. 	 •.c.: . 

li 048). com czmare 342°35'58 •- 	X..........: 	a 

mesmo alinhamencc e confrorz;aa ccn 	acue. o Micci 	 .2 :C'. 

com azimute 342035'58" e de 5,92ms.. até o vértice 29; da;. de[ete 	C;u 

segue conf roncando com José Roberto Micali, com azimute  

aré o vértice 30: dai, de[lece 	esc;uerdc e ee  

Neto (macricula n° 5.052, com azsmute 31507 45 	J' : 	................ 

dai, segue no mesmo alinhamento e cf;tn  
;m orricuía n" 10.009), com azimute 31507'45' e oe ;O, 2n:......... 
defiece à esquerda e segue confrontando com Francisco Antonio 3etcss tno: 

1O.009, com azimute 229021'23" e de 2,41ms., até o vércice 

e se.ie confortando corri .faria Aneca Detoni  

e Qe 70 701n5. a- u  

:ar ronrcnau o:n Samue Dinhei 	 m 	' u k. :: 	 - 

34'l2'C8" e cc 
 

confrontando com Samue  

316154'55" e de 10,00rns., ae o v&:tce 36 001. aejlCC&  

corfrorrcn;ou c,- ' Adorno Liii Net c. , J 	i9.716;. r c 	...i 	 ¼ 

de O 4Oms. até o vértice 37: 
 

Adorno Lui Ne ro :ricuiC: 	. / !6,; cc-  

vertice 38; dci. de! fere a esq:.:.' a: c EL.0 	 uu 

matrícula n°8.803), com azimute 32'O4'1J' e 	 -- 	:- 

deflete à esquerda e segue conjrontando 
 

8.244), com azimute 309036'16" e de 12,00m5., até o vértice 

mesmo alinhamento e confortando com a Prefeitura MunicipGl de T:'rfl.. 

ímatricuta n° 5.426), com azimute 309036' .'6" e de 25.2Orns.. 

defiete o esquerda e segue confo cj,u  

:49, com azimute O0°52'56" e .?22.52 	' 	.. 

ceu in;O e fim á presente descri 	. ."r'r1?; perfozenuu ass: . u'flJ G(&O 

r.otul de 9.71 9,30 metros quad;'adoS. 

- vc-3S de tei ru regi tndS 	O ;ztt de Resu  

Conarc 	d 	u.Ja! :ting 	Oh . 	
. 	.. . 	•. . -., - 

Prç Dr. I-!orcio RaruaUu n' 160 	C'E'  

FoiC!FaX (16) 3253-910 



PrefeituraIN tii: de 
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corno Unidade A e Unidade B, den&o Jas m::..ge1S. 	.s 	c 

seguintes: 
a) Circunscrição dajÇ Q[QQEtJ:- UNIDADE "A" - Tem 

01, este situado na intersecÇõO do alinhamento predial, lado por ao 

F. Pagliuso e alinhamento predial, lado impar da Praça Edwii Rcrccdc. co. 

pelo alinhamento predial, iodo impor ci Pcca oi» 	. 

1?3G26'24" e 69,50rns; até o vértice IA: 
 

com Sté[ani Comercial Ltda (matc.. 
 

17.00ms; até o vértice iD; doí, segue no mesmo aiiflharn&flO, CO;)J; ontOntiO 
tJÍ 

Sréfani 
Comercial Ltda. (mctricuia n 149; co!+ czir:ute 20940'25 	;.67: (:e 

vértice 41: dci. defiete à direita e seg 	com  

TaquaritiflQ motriculC n 5.426L com 	
5282;" e 

vértice 42; dO. ceflete a direc e 

Or. Rosa Martins, com azimute 32827'36" e de 7 7ns; oe o 

em curva à esquerda, de concordando dc a 1 nhan)fltO precE 	. 

Rosa 
Martins, com o alinhamento predial, lado par dO Avenida Gac!;o F. PcSo 

com desenvolvimento de 5,82ms, até o vértice 44: dai,  

prdiQi, lado OÍ da Avenida Gagtiafl° F. PagiiuSa. com  

57,02m5; 
até o vértice 01, chegando assim ao vértice que deu Iri 

descrição perirnÉtriCa; perfazendo uma área total de 6-749 9 	 .. .. - 

b) 	1rçfl..S.0 nçaO 	Çe ?L 	
r 	JN'DADE 8 

01, 
 

este situodo o 64,92mS, dc inLerseccão ao cL!nham& 
 

AveflIdO CcgiianO F. PagliLJSO, como clinnwflefl(o prdiOl, (OCO 
	!:LÁ:. 

MartiflS dc segue peo alinCmeflC prdcl. lado par dc ;e 

og.iUSO com czmute 36cz5 1 	
.:te 

segue Petos seg!nentOS de rec;s  

iendc GciuflC F. Pogluo 	:: . 	 .-: 	. •-.: ......... 

., 

crtiflS, com as segui--lotes 	c 

	

tes medidos 	z;.-. 	s-; 	 - 	 •.. 
M  
azimute i15'39'4ó" e Oi,53m5, ate O v[CC 

 

alinhamento predial, lado impor da Rua Or. Rosa MurtiflS, co'n az ;;ft:r :$ 

ó0.38ms, ate o vértice 05, dai. de[letQ . direita e segue  

Scardo&li (matricula n' 9.970), com azimute 2ó639 24" e 38.5 
.. 	. , 

doí, segue no mesmo alinhamentO, confrOriCc2n 	
(OY! 	 . 

(matricula n 8.255), com azimute 266397'" e l3,-4Ums, Ot 

o mesmo alinhamento, confortando com Fabiano 
 

14.300), 
com azimute 2663924" e 12,30mns: otë o vértice 38: 

alinhamento confrontando com a Prefeitura MunicipOl de Tcauc;' ................ 

5.426) com azimute 26639'24' e 06.35mS. 
 

com  a P,efe:[a Municipcl de Toquc:rir'' 
 

edidas' 	::e 316°22'39" 	02 	". 	 . 	 .t:Y.E 	•.. 	 . . 	 .. 

u2,l8rnS, ate o v&CÍCC 
 

Praça I)r. Horácio RamIht) i ° 1t0 	: C? l59OU-ii.iO 'f:ti~ 

FoaeIFUX (16) 3253- 1Ü 



p  

z- A'' t' .A.' 	;... 	. 

cnondc c'' ao vértjC  

perfazendo ína área totc o.- 	 ... 

	

- área de terra regs; ac 	..: 	. 	.. 	.vt:  

Comarca de Taquaritinga sob 	L:. 	 — 	....... 	. 

metragens, divisas e confrontações seguintes: Ciçcnscrição  d  area a cesaoro! 

Tem inicio no vértice IA, este situado á 69,50 metros da intersecco cio 

øredial, lado par, da Avenida Gagliano F. PoQliuSO com o  

ímpar, da Praca Ewíl Roncada; dci .see 	 •;:: .......... 

Praça ECvil Roncada com azimute  

á direita e segue confrontando com Sté[a:i Comer. Lcaa 	
.-.. 	. 

seguintes medidas:- az.209140'25" e 17,00m até o vércice  

10,Om até o vértice 10; dai,defíete ô direita e segue conjrontc:iC; com 5:.;:; 

Comercial Ltdc — matricula ni51 Unidaae "A" com azimute 29-"4025" ' 	JG 

iertice IA, chegando assim  

perirnéLric... perfazendo a ôrea de 168 99 metros ciadrcda;. 

Art. 20 . A 
nareza urete, para os Hns pre sts c :ugo 	ia Docrto- . Fec:aí 	. 

de 21 de junho de 1941, com a redação cada Data LC Federa n-  

de 156. e tegslaçao subsequente. 

Art. 3. As despesas com a axeco  

das dotações próprias do orçamento v,eflc o cic 

induindo despesas de cartório para transferênc e fegw o. 

Art. 40, Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

dsosições em contrário. 

'? eeit 	:cpat de TaqLo'ft..., .. ::. :. -.: '. -.. •. 	.-: 

Vare'rJosé Mafico 
Prefeito MunicipaL 

Registrado e •ubticado na Direw a ae Ex 	 '. 	. .: ...... 

Agnaldo Ãparecido Rodrigues Garcia 

Secretário Adjunto resp p1 Diretoria 

Er:kça I)r. Horácio Ramalho ia" 160 Cro (jj) 15900-000 1 iLu_4:. SV 

16; 3253-910-1à 	v.taquaritiflg.S).gOV.h- 
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Decretos 

Decreto n° 4.550, de 20 de fevereiro de 2017. 

Declara de utilidade pública, para 
fins de desapropriação amigável 
ou judicial, áreas de terra que 
especificam e dá outras providências. 

Vanderlei José Marsico, Prefeito do Município de 
Taquaritinga, Estado de São Paulo, no exercício de sua 
competência legal e com fundamento nos arts. 20 e 60 do 
Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941 e 
alterações introduzidas pela Lei Federal n° 2.786, de 21 
de maio de 1956 e, 

Considerando que a expropriação das áreas abaixo 
identificadas, terão por objeto instalação da Administração 
Central da Prefeitura Municipal de Taquaritinga ou a outros 
serviços públicos, em prol da coletividade, enquadrando-
se na modalidade expropriatória de utilidade pública: 

Considerando o disposto no art. 50, do Decreto-

Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, que permite a 
Administração Pública desapropriar imóvel em prol do 

interesse público: 

Considerando finalmente, que o Município tem 
competência para desapropriar imóvel urbano ou rural, 
consoante o art. 21, caput do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 
de junho de 1941, 

Decreta: 

Art. 10. Fica declarada de utilidade pública, para 
fins de desapropriação amigável ou judicial, as áreas de 
terra com benfeitorias abaixo caracterizadas, localizadas 
em face com Praça 10 de maio, neste Município de 

Taquaritinga, que constam pertencer à STÉFANI 
PARTICIPAÇÕES LTDA., necessárias à instalação 
da Administração Central da Prefeitura Municipal de 
Taquaritinga ou a outros serviços públicos, e adiante 

descritas: 

- área de terra registrada no Oficial de Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Taquaritinga 
sob a matrícula n° 149, situada nesta cidade, dentro 
das metragens, divisas e confrontações seguintes: 
Circunscrição da área a desapropriar:- Tem inicio no  

vértice 02, este situado à 149,86ms. da intersecção do 
alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano F. 

Pagliuso com o alinhamento predial. lado impar da Praça 

Chico Mendes: daí, segue pelo alinhamento predial, lado 
impar da Praça 10 de Maio, com as seguintes medidas: 
az.174024'46" e 6,83ms, até o vértice 03: az.86008'43" 
e 4,77ms, até o vértice 04: az.175014'28" e 6,07ms, até 
o vértice 05; az.85°20'03" e 82.07ms.. até o Vértice 06: 
daí, deflete à direita e segue pelos segmentos de retas 
de concordância do alinhamento predial, lado impar da 

Praça 10 de Maio com alinhamento predial, lado impar 
da Avenida João De Jorge. com  as seguintes medidas: 
az.93024'53" e 3,74ms, até o vértice 07; az.121041'15" e 
2,92ms, até o vértice 08; az. 148000'28" e 3,08ms, até 

o vértice 09: az.1731137'48" e 2,90ms, até o vértice 10; 
daí, deflete à direita e segue pelo alinhamento predial, 
lado impar da Avenida João De Jorge. com  as seguintes 

medidas: az.176009'13" e 23,04ms. até o vértice 11; 
az. 179°02'16" e 23,30ms. até o vértice 12; az. 181029'39" 
e 34.66ms, até o vértice 13: daí, deflete à direita e segue 
confrontando com a Stéfani Comercial Ltda. (matricula 

a° 150), com azimute 280152'56" e 222.52ms, até o 
vértice 41: daí, deflete á direita e segue confrontando 
com Stéfani Comercial Ltda. (matricula n1151 - unidade 

A), com azimute 29040'25" e 79,67rns, até o vértice ID: 

daí, deflete à direita e segue confrontando com Stéfani 
Comercial Ltda (matrícula n° 12.704), com as seguintes 
medidas: 1D-1C az.113026'24" e 10,00ms e 1C-113 = 

az.29040'25" e 1 7,OOms: daí, deflete à direita e segue 
pelo alinhamento predial, lado ímpar da Praça Chico 

Mendes, com azimute 113026'24" e 70.36ms. até o vértice 

02, chegando ao vértice que deu inicio e fim a presente 
descrição perimétrica: perfazendo assim, uma área total 
de 15.652,24 metros quadrados. 

II - área de terra registrada no Oficial de Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Taquaritinga 
sob a matrícula n° 150. situada nesta cidade, dentro 
das metragens, divisas e confrontações seguintes 

Circunscrição da área a desapropriar:- Tem inicio no 

vértice 13. este situado à 88.89ms da intersecção do 
alinhamento predial, lado impar da Praça 10 de Maio, 
com o alinhamento predial, lado impar da Avenida João 
De Jorge: daí. segue confrontando com Ângelo Biondi 
(matricula n° 8.462), com azimute 238019'31" e de 

Município de Taquaritinga - Estado de São Paulo 
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP n°2.200-2. de 2001, garantindo autenticidade. validade jurídica e integridade. 
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Di 

37,56ms, até o vértice 14; daí, deflete à direita e segue 
confrontando com José Carlos Benevente (matricula n° 
22.149), com azimute 238°1 9'31 "e de 9,05ms; até o vértice 
15; daí, segue no mesmo alinhamento e confortando 
com Nivaldo Martins de Mendonça (matricula n° 22.148), 
com azimute 238119'31" e de 13,95ms, até o vértice 16: 
dai, segue rio mesmo alinhamento e confrontando com 
Elza Aparecida Borzi Mendonça (matricula n° 1.861), 
com azimute 238019'31" e de 11,05ms., até o vértice 
17; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando 
com Dorival Bonfà (matricula n° 11.798), com azimute 
238019'31" e de 11,20ms., até o vértice 18; daí, segue 
no mesmo alinhamento e confrontando com José Luiz 
Pereira Rodrigues (matricula n° 10.129), com azimute 
238019'31" e de 11,67ms., até o vértice 19; daí, segue 
no mesmo alinhamento e confrontando com João Laerte 

Durante (matricula n° 10.008), com azimute 238019'31" 

e de 16,00ms., até o vértice 20; dai, segue no mesmo 
alinhamento e confrontamento com Inês Aparecida 
Colombo Locchetti (matricula n° 2.989) com azimute 
238°19'31" e de 11,20ms. até o vértice 21; dai, segue no 
mesmo alinhamento e confrontamento com Claudenir 
Salera (transcrição no 20.718 - Livro 3-A-l), com azimute 

238019'31" e de 11,00ms.. até o vértice 22; daí, segue no 
mesmo alinhamento e confrontando com Neide Barbizan 

Colombo (matricula ri°  17.324), com azimute 238019'31" 

- e de 10,60ms.. até o vértice 23; dai, segue no mesmo 
alinhamento e confrontamento com Neide Barbisan 
Colombo (matricula no 4.126), com azimute 238119'31" e 

de 4,87ms., até o vértice 24; daí, deflete à direita e segue 
confrontando com Antonio Ricardo Roms (matricula 
no  12.217), com azimute 342°35'58" e de 10,39ms., 
até o vértice 25: daí, segue no mesmo alinhamento 
e confrontando com Alvaro Antonio Arnoni (matricula 

no  24.458), com azimute 342035'58" e de 10,45ms.. 

até o vértice 26; daí, segue no mesmo alinhamento e 
confrontando com Claudir Pedro Carrasqueira (matrícula 
n° 4.570), com azimute 342035'58" e de 10,10ms.. 
até o vértice 27: daí, segue no mesmo alinhamento 
e confrontando com Oswaldo Barbizan (matrícula 

no  11048). com azimute 342035'58" e de 10,30ms.. 
até o vértice 28; dai, segue no mesmo alinhamento 
e confrontado com José Roberto Micali (matricula n° 

10.436), com azimute 342035'58" e de 5,92ms., até o 

vértice 29; daí, deflete à esquerda e segue confrontando 
com José Roberto Micali, com azimute 329046'10" e de 
4,50ms., até o vértice 30: daí, deflete à esquerda e segue 
confortando com João Ferraiolli Neto (matricula ri°  5.052, 
com azimute 315007'45" e de 10.16ms.. até o vértice 31: 
daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com 
Francisco Antonio Betassi (matricula n° 10.009), com 
azimute 315007'45" e de 'f0,25ms.. até o vértice 32; dai, 
deflete à esquerda e segue coofrontando  com Francisco 
Antonio Betassi (matricula no 10.009), com azimute 
229021'23" e de 2,41ms, até o vértice 33: daí, deflete à 
direita e segue confortando com Maria Angelica Detogni 
(matricula n° 8.236), com azimute 328001'43" e de 
10,10ms., até o vértice 34: daí. deflete à direita e segue 
confrontando com Samuel Pinheiro da Silva (matricula 

no 4.835), com azimute 34112'08" e de 0,45ms.. até o 
vértice 35; dai, deflete à esquerda e segue confrontando 
com Samuel Pinheiro da Silva (matricula ri°  4.835), com 

azimute 316°54'55" e de 10,00ms.. até o vértice 36; dai, 
deflete à direita e segue confrontando com Adamo Lui 
Netto (matricula ri°  19.716). com azimute 29000'15" e 
de 0.40ms.. até o vértice 37: dai. deflete à esquerda e 
segue confrontando com Adamo Lui Netto (matricula n° 
19.716), com azimute 312°36'42" e de 12.60ms.. até o 
vertice 38; daí, deflete a esquerda e segue confortando 
com Gumercindo Colombo (matricula n° 8.803). com 

azimute 312104'13" e de 13.70ms.. até o vértice 39: dai. 
deflete à esquerda e segue confrontando com Waldomiro 

Carvalho (matricula ri°  8.244). com azimute 30913616" 

e de 12.00ms., até o vértice 40; dai: segue no mesmo 
alinhamento e confortando com a Prefeitura Municipal de 
Taquaritinga (matrícula n°5.426), com azimute 309°3616" 
e de 25,20ms., até o vértice 41: dai; deflete à esquerda 
e segue confortando com Stéfani Comercial Ltda. 
(matricula n° 149), com azimute 100052'56 e 222.52ms.. 

até o vértice 13, chegando ao vértice que deu inicio e fim 
á presente descrição perimétrica; perfazendo assim, uma 
área total de 9.71930 metros quadrados. 

III - áreas de terra registradas no Oficial de 

Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Taquaritinga 
sob a matricula ri°  151, situada nesta cidade. identificadas 
como Unidade A e Unidade B. dentro das metragens. 
divisas e confrontações seguintes: 

a) Circunscrição da área a desapropriar:- 
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UNIDADE "A" - Tem inicio no vértice 01, este situado na 
intersecção do alinhamento predial, lado par da Avenida 
Gagliano E. Pagliuso e alinhamento predial, lado impar 
da Praça Edwil Roncada; daí, segue pelo alinhamento 
predial, lado impar da Praça Edwil Roncada, com azimute 
de 113026'24" e 69,50ms: até o vértice lA; daí. deflete à 
direita e segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda 
(matricula n° 12.704), com azimute 209°40'25" e 17,00ms; 
até o vértice 1D; dai, segue no mesmo alinhamento, 
confrontando com Stéfani Comercial Ltda. (matricula n° 
149), com azimute 209040'25" e 79,67ms; até o vértice 
41; dai, deflete à direita e segue confrontando com a 
Prefeitura Municipal de Taquaritinga (matricula n° 5.426), 

com azimute 265°28'24" e de 12,53ms; até o vértice 42; 
dai, deflete à direita e segue pelo alinhamento predial, 
lado par da Rua Dr. Rosa Martins, com azimute 328027'36" 

e de 71,97ms; até o vértice 43; daí, segue em curva à 

esquerda, de concordância do alinhamento predial, 
lado par da Rua Dr. Rosa Martins, com o alinhamento 
predial, lado par da Avenida Gagliano F. Pagliuso, com 
desenvolvimento de 5,82ms, até o vértice 44; daí, segue 
pelo alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano 

E. Pagliuso, com azimute 36033'49" e de 57,02ms; até o 
vértice 01. chegando assim ao vértice que deu inicio e fim 
a presente descrição perimétrica; perfazendo uma área 

total de 6.149,93 metros quadrados. 

b) Circunscrição da área a desapropriar:-
UNIDADE "B" - Tem inicio no vértice 01, este situado a 

64,92ms, da intersecção do alinhamento predial, lado 
par da Avenida Gagliano E. Pagliuso, com o alinhamento 
predial, lado impar da Rua Dr. Rosa Martins; dai, segue 
pelo alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano E. 
Pagliuso, com azimute 36°25'11" e 62.73ms, até o vértice 
02; dai, deflete à direita e segue pelos segmentos de 
retas de concordância do alinhamento predial, lado par da 
Avenida Gagliano F. Pagliuso, com o alinhamento predial, 
lado impar da Rua Dr. Rosa Martins, com as seguintes 
medidas: azimute 84031'44" e 01,36ms, até o vértice 03 

e azimute 115039'46" e 01,53ms, até o vértice 04; daí, 
deflete à direita e segue pelo alinhamento predial, lado 
impar da Rua Dr. Rosa Martins, com azimute 148007'33" 
e 60.38ms, até o vértice 05, daí, deflete á direita e segue 
confrontando com Denis Scardoelli (matricula n°  9.970). 
com azimute 266°39'24" e 38,25ms, até o vértice 06; dai,  

segue no mesmo alinhamento, confrontando com Osvaldo 
Soares Rodrigues (matricula n° 8.255), com azimute 
266039'24" e 13,40ms, até o vértice 07; dai, segue no 
mesmo alinhamento, confortando com Fabiano Aparecido 
Anselmo (matricula n° 14.300), com azimute 266139'24" 
e 12,30ms; até o vértice 08; daí, segue no mesmo 
alinhamento, confrontando com a Prefeitura Municipal de 
Taquaritinga (matricula n° 5.426), com azimute 266139'24" 
e 06.35ms, até o vértice 09: dai, segue confrontando 
com a Prefeitura Municipal de Taquaritinga (matricula n° 
5.426), com as seguintes medidas: azimute 316122'39" e 
02,14ms, até o vértice 10; azimute 330148'36" e 02.18ms. 
até o vértice 11; e, azimute 23°32'06" e 02,16ms, até o 
vértice 01, chegando assim ao vértice que.deu inicio e fim 
a presente descrição perimétrica; perfazendo uma área 
total de 2.099.10 metros quadrados. 

IV -área de terra registrada no Oficial de Registro 
de Imóveis e Anexos da Comarca de Taquaritinga sob 
a matrícula n° 12.704, situada nesta cidade, dentro 
das metragens, divisas e confrontações seguintes: 
Circunscrição da área a desapropriar:- Tem inicio no 
vértice lA, este situado á 69.50 metros da intersecção 
do alinhamento predial. lado par. da Avenida Gagliano E. 
Pagliuso com o alinhamento predial, lado impar. da Praça 
Edwil Roncada; daí.segue pelo alinhamento predial, lado 
impar, da Praça Edwil Roncada com azimute 113026'24" 

e 10,00m até o vértice 16; daí,deflete á direita e segue 
confrontando com Stéfani Comercial Ltda - matricula 

n0149 com as seguintes medidas:- az.209140'25" e 
17,00m até o vértice 1C e az.293°26'24" e 10,Om até o 
vértice 1D; dai,deflete á direita e segue confrontando 
com Stéfani Comercial Ltda - matricula n°151 - Unidade 

"A" com azimute 2904025" e 17,00m até o vértice lA, 
chegando assim ao vértice que deu inicio e fim a presente 
descrição perimétrica, perfazendo a área de 168.99 
metros quadrados. 

Art. 20. A desapropriação de que trata este 
Decreto fica desde já declarada de natureza urgente, para 
os fins previstos no artigo 15, do Decreto-Lei Federal n° 
3.365, de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela 
Lei Federal n°2.786, de 21 de maio de 1956, e legislação 
subsequente. 

Art. 30. As despesas com a execução do 
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presente Decreto correrão por conta das dotações 

próprias do orçamento vigente e dos exercícios vindouros 

se necessário, incluindo despesas de cartório para 

transferência e registro da escritura. 

Art. 40. Este Decreto entrará em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 20 de fevereiro 
de 2017. 

Vanderlei José Marsico 

Prefeito Municipal 

Registrado e publicado na Diretoria de Expediente e 

Publicações. na  data supra. 

Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia 

Secretário Adjunto resp.p/ Diretoria 

Código Localizador: OQCBDVK5 

Licitações e Contratos 

Aviso de Licitação 

EDITAL RESUMIDO N° 007/2017 - MODALIDADE: 

Pregão Presencial n° 001/2017 - Licitação Não 

Diferenciada (aberta a todos) para os itens 06, 07 e 08. 

Licitação Diferenciada - Modo Exclusivo (ME e EPP) para 

os itens 01, 02, 03, 04, 05, 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19. 

20. 21, 22. 23, 24. 25. 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33 e 34. 

Licitação Diferenciada - Cota Reservada de 15% (ME! 

EPP) para os itens 09, 10 e 11 - OBJETO: Fornecimento 

de carne e derivados, para serem utilizados na merenda 

escolar e creches municipais, Programas PFMC II - 

CREAS, PBF PAIF/CRAS, Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vinculo - SCFV, PBV II C Idoso. 
Programa de Proteção Social Especial (Casa Abrigo) da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Centro 

de Atenção Psicossocial / CAPS (Adulto e Infantil) da 

Secretaria Municipal de Saúde e Corpo de Bombeiros. os 

quais serão entregues de forma parcelada e necessária. 

até 31.12.2017 - DATA DA REALIZAÇÃO: A sessão 

pública de processamento terá inicio às 08:30 horas (oito  

horas e trinta minutos) do dia 09/03/2017 - VALOR TOTAL 

ESTIMADO: R$ 841 .873.70 - INFORMAÇÕES Setor de 

Licitação da Prefeitura Municipai de Taquantnga - fone: 

(16) 32539100— horário: das 07:00 ás 13:00 horas. 

Taquaritinga. 22 de fevereiro de 2017. 

Vanderlei José Marsico 

Prefeito Municipal 

Código Localizador: PMQO5CZZ 

Ratificação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 

016/2017 - CONTRATADA: Aparecida de Lourdes Dalle 

Piagge 18338509809 - CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Taquaritinga - OBJETO: Instalação e 
monitoramento de câmeras de vídeo com ilha de edição 

e gravação a cores que serão instaladas no loca! de 

realização dos festejos carnavalescos de 2017 - VALOR 

TOTAL: R$ 7.448,00. 

Taquaritinga. 22 de fevereiro de 2017. 

Vanderlei José Marsico 

Prefeito Municipal 

Código Localizador: DJNYGS1R 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARiTiNGA 

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 

017/2017 - CONTRATADA: Murilo Manzoli de Souza - 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - 

OBJETO: Prestação de serviços referentes á apresentação 

do Rei Momo e Rainha, nos festejos alusivos ao Carnaval 
2017 - VALOR TOTAL RS 6.630.00. 

Taquaritinga. 22 de fevereiro de 207. 

Vanderlei José Marsico 

Prefeito Municipal 

Código Localizador: N4T+XWFB 

Município de Taquar.itinga - Estado de São Paulo 
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP n 2.200.2. de 2001. garantindo autenticidade, validade jurídica e integridacie. 



À Secretaria de Obras 

Expedido o decreto desapropriatório necessário, segue para 
conhecimento, devendo essa Secretaria manifestar-se sobre a necessidade 
de envio de carta à empresa Stéfani Participações Ltda., para fins de 
desapropriação amigável. 

Taquaritinga, 03 de março de 2017. 

Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia 
Secretário Adjunto 
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arecido Pinote 

Taquaritinga, 06 de março de 2017. 

ASSUNTO: PARECER SOBRE PREÇO DE COMERCIALIZAÇÃO. 

Prezado Senhor: Marcos de Stéfani. 

De acordo com a solicitação de V.Sa., apresentamos a conclusão quanto ao parecer 
de comercialização do imóvel descrito abaixo: 

Trata-se de um imóvel comercial, registrado no CRI local sob n° 149,150 e 151, 
com uma área construída de 6.965,00 mts2, sob um lote de terreno de 30.631,57 
mts2, cadastrado na Prefeitura dessa cidade sob n9  7077 e 7078 contendo: 
Escritório, recepção, banheiros, galpões, caixa d'agua, grandes barracões 
construídos de tijolos e cobertos com telhas de barro, casa residencial, entradas 
para veículos de grande porte pelas laterais e frentes e outras benfeitorias. O 
imóvel está localizado na Praça 19  de maio sob n11  150 e Praça Edwil Roncada, n11  

109, ambos no bairro Far West, na área central da cidade. 

Método utilizado: Método comparativo de dados e mercado o qual é preferido a 
qualquer outro sendo que o objetivo da avaliação seja a determinação do valor de 
mercado, valor corrente, demanda, oferta, preços e elementos comparativos. 

Tomando-se por base as considerações descritas acima e tendo em vista, quanto ao 
terreno, sua localização, formato, dimensões, área construída e condições de 
aproveitamento, características da zona, padrão do logradouro, situação e serviços 
públicos, seu tipo, idade, distribuição das peças e fins de utilização, qualidade dos 
materiais empregados em seu acabamento, estado geral de conservação, avaliamos 
o imóvel quanto ao valor de comercialização  em R$ 7.580.000,00 (sete milhões, 
quinhentos e oitenta mil reais). 

E para que produza seus legais e jurídicos efeitos, eu, Clodoaldo Aparecido Pinote, 
Corretor de Imóveis, inscrito no CRECI da 2. Região sob n° 172903-E, assino e 
certifico este parecer que foi elaborado de acordo com o art. 32  da Lei 6.530/78. 

Atenciosamente, 



1/10 

PARECER TÉCNICO DE 

AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA 

Imóvel Avaliando: 	Imóvel comercial, localizado na Praça 12  de maio n2  150 e Praça 

Edwil Roncada n2  109, Bairro Far West, nesta cidade. 

Finalidade do Parecer: Determinação do valor de mercado do imóvel avaliando 

para fins de comercialização. 

Interessado: 	Marcos de Stéfani 

/ 
rL. 

W. 015234 

José FÕnsecaeto 	 INSCRITO 

Corretor de Imóveis/Perito Avaliador 
CRECI nQ 76.053 - 2 Região (Brasil) - CNAI: 17.337 

Rua Professor Luiz Antonio Fragozo, n2  47, Jardim Contendas, Taquaritinga/SP. 
Fones: 16 3252 5066 /16 3253 2668 - 16 9 9131 0630 

E-mail: 	  

Taquaritinga, 07 de março de 2017. 
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Ao Sr. Marcos de Stéfani 

José Fonseca Neto, Corretor de Imóveis com 

registro no CRECI da 2 Região (Brasil) sob o n 

76.053, COFECl/CNAI n11  17.337, domiciliado à Rua 

Professor Luiz Antonio Fragozo, n2  47, Jardim 

Contendas, Taquaritinga/SP, na qualidade de 

Avaliador Imobiliário contratado por V.S. , vem 

apresentar-lhe o presente Parecer. Técnico de 

Avaliação Mercadológica. 

PARECER TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA 

FINALIDADE 

A finalidade do presente parecer técnico é a determinação do valor de mercado do 

imóvel avaliando para fins de comercialização. 

Este parecer está em conformidade com o disposto não art. 3  da Lei 6.530, de 12 de 

maio de 1978 (D.O.U. de 15/05/1978), que regulamenta a profissão de Corretor de Imóveis 

e com as Resoluções do Conselho Federal de Corretor de Imóveis (COFECI) n2  957, de 22 

de maio de 2006 (D.O.U. de 26/06/2006) e 1.066 de 22 de novembro de 2007 (D.O.U. de 

29/11/2007), que dispõem sobre a competência do Corretor de Imóveis para a elaboração 

de Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica e regulamentam a sua forma de 

elaboração. 



3/10 

IMÓVEL AVALIANDO 

O imóvel avaliando, de propriedade de S/A STÉFANI COMERCIAL com sede e 

foro na cidade de Jaboticabai SP, está localizado na área central, na Praça l de maio Q  

150, cadastrado na Prefeitura sob n2  7077 contendo uma área de terreno de 30.631,57 

metros quadrados e uma área construída de 5.708,00 metros quadrados e ainda no 
mesmo terreno, uma área construída de 1.257,00 metros quadrados, cadastrado na 
Prefeitura sob nQ 7078, ambos no bairro Far West, muito próximo ao terminal rodoviário 
e do lado esquerdo de quem da frente olha na Av. João de Jorge e do lado direito de quem 
da frente olha na Av. Dra. Rosa Martins nesta cidade e registrados no Cartório de Registro 

de Imóveis local sob ns 149, 150 e 151. 

VISTORIA 

A vistoria do imóvel avaliando foi realizada no dia 6 de março de 2017. 

Trata-se de um imóvel com área total construída de 6.965.00 m2, de padrão 
construtivo médio, em estado de conservação que podemos caracterizar como médio, 
constituídos de grandes barracões, poço artesiano, escritórios, banheiros, casa, e várias 
outras benfeitorias, sob um lote de terreno de 30.631,57 mts2. 

O imóvel tem duas entradas para veículos de grande porte pela lateral esquerda, uma 
na frente e uma na lateral direita, sempre de quem da rua olha para o prédio. A entrada 
principal para pessoas fica na parte da frente onde estão localizados recepção e 

escritórios. 

A vizinhança do imóvel avaliando é caracterizado por possuir rede de 
abastecimento de água, rede de energia elétrica, iluminação pública, rede de esgoto, rede 
telefônica, serviço de coleta de lixo, TV a cabo, pavimentação, correio, escola, mercado. 

Atualmente o imóvel encontra-se desocupado. 

A vistoria do imóvel revelou algumas observações dignas de nota tais como: Pontos 
para entrada e saída de caminhões de grande porte para carga e descarga; facilidade de 
acesso ao prédio pela frente e laterais; construção solidas dos barracões, grande espaço 
interno e excelente localização dentro do distrito. E também a proximidade das 
instalações do Ambulatório Medico de Especializações (AME) que valorizou muito o 
local. 
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O relatório fotográfico da vistoria encontra-se no anexo. 

CONTEXTO URBANO 

O imóvel avaliando localiza-se no centro, dotado de muito boa infraestrutura, 
muito próximo ao eixo comercial e avenidas de ligação. 

ANÁLISE MERCADOLÓGICA 

Conforme informações colhidas, é constante a procura por imóveis semelhantes ao 
avaliando, o que viabiliza a sua comercialização e ou aluguel em médio espaço de tempo. 

METODOLOGIA UTILIZADA 

Para a realização do presente trabalho utilizou-se o Método Comparativo Direto 
de Dados de Mercado, que permite a determinação do valor levando em consideração as 
diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, normalmente diferentes das 
flutuações e tendências de outros ramos da economia, sendo por isso o mais 
recomendado e utilizado para a avaliação de imóveis. 

Neste método, a determinação do valor do imóvel avaliando resulta da comparação 

deste com outros de natureza e características intrinsecas e extrínsecas semelhantes, a 
partir de dados pesquisados no mercado. As características e os atributos dos dados 
obtidos são ponderados por meio de técnicas de homogeneização normatizadas. 

PESQUISA DE MERCADO 

Por não existir imóveis nas proximidades com características parecidas, a pesquisa 
de mercado foi elaborada seguindo os critérios de terreno e construção: Tamanho do 
terreno e construção; localização e posição do imóvel; acabamento; várias alternativas 
para comercialização e uso da área. 
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CONCLUSÃO 

Utilizando o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, ponderando as 
características e os atributos dos dados obtidos por meio de técnicas de homogeneização 
normatizadas que permitem a determinação do valor levando em consideração as 
diversas tendências e flutuações do Mercado Imobiliário, normalmente diferentes das 
flutuações e tendências de outros ramos da economia, conclui-se que o Valor de Mercado 
do imóvel objeto deste Parecer Técnico de Análise Mercadológica é: 

A) Terreno: R$ 150,00 o metro quadrado ou R$ 4.594,735,50 (quatro milhões, quinhentos 
e noventa e quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). 

B) Área construída: R$ 600,00 o metro quadrado oi R$ 4.179,000,00 (quatro milhões, 
cento e setenta e nove mil reais). 

Valor do Imóvel avaliando: A + B = R$ 8.773,735,50 (oito milhões, setecentos e setenta 
e três mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). 

EXISTÊNCIA DE PREÇOS DO TIPO OFERTA 

A existência de preços do tipo "oferta", normalmente superiores ao valor real do 

imóvel, torna necessário a aplicação de um redutor (Fator de Oferta) para adequá-los ao 

valor de mercado, uma vez que nesses casos a autoria do vendedor ou do corretor exige 

que o interessado apresente uma contraproposta. 

Aplicando então um redutor (Fator de Oferta) de 10,00% aos preços do tipo 

"oferta", o valor do imóvel avaliando, fazendo um pequeno arredondamento é: 

R$ 7.896,000,00 (sete milhões, oitocentos e noventa e seis mil reais). 

Taquaritinga, 08 de janeiro de 2017. 



ANEXO  

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

DO IMÓVEL AVALIANDO 

Vista aérea do imóvel  

Área demarcada  



Fachada do imóvel avaliando 

Fachada do imóvel avaliando com visão da entrada principal 

Fachada do imóvel avaliando 	Vista da lateral esquerda do imóvel 

Vista da entrada lateral esquerda 
	Vista da lateral direita do imóvel 



Entrada lateral do lado esquerdo Visão aa área interna espaço livre 

-- 

Vista dos enormes barracões 

Área interna dos barracões 

Área externa com visão da caixa d'água 
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Barracões Caixa d'água 

Área interna dos barracões 

Espaço livre área interna 

Vista da entrada lateral 
Vista da área interna 



Visão do espaço livre da área interna 

(1 

José onsca 	o 

Corretor de Imóveis/Perito Avaliador 

CRECI nQ 76.053 - 22  Região (Brasil) - CNAI 17.337 

Rua Professor Luiz Antonio Fragozo, n2  47, Jardim Contendas, Taquaritinga/SP. 

Fones: 16 3252 5066 / 16 3253 2668 / 169 91310630 - E-mail: porta1iobi1iaria'hotmai.coiT  



LAUDO DE AVALIAÇÃO 

Data: 15/03/2017 



Proprietário - SIA STEFANI COMERCIAL. 

Local do Imóvel - Pça 10  de Maio 150 e Pça Edwil Roncada 109. 
Município de Taquaritinga - SP. 

Tipo de Imóvel - ndustriai / Comercial 

INTRODUÇÃO  

De acordo com a inspeção efetuada no local, elementos fornecidos 
pelo proprietário, dados obtidos, das Matriculas: 149.150 1149.151, do 
Cartório de Registro de Taquaritinga, às características principais do 
objeto da avaliação são os seguintes: 

OBJETIVO:  

O "OBJETIVO DO TRABALHO" é a determinação do valor de 
mercado/ para compra e venda do imóvel Comercial, situado à Pça l 
de Maio e Pça Edwil Roncada, na cidade e comarca de Taquaritinga - 
SP. 

METODOLOGIA 

Entre os métodos de avaliação de imóveis, o COMPARATIVO é sem 
dúvida, o mais empregado e o que apresenta melhores resultados. A 
NORMA NBR 5676 da ABNT, assim definida, é aquela em que o valor 
do imóvel ou de suas partes CONSTITUTIVAS é obtido através da 
comparação de dados de mercado relativos a outros, de 
características similares. 

CARACTERISTICAS DA REGIÃO 

A região possui serviços públicos disponíveis, tais como: rede de 
água, esgoto, rede de energia elétrica e telefone, guias e sarjetas e 
galeria de água pluvial e asfalto. 

ZONEAMENTO  

0 local é classificado como sendo Residencial 1 Comercial. 



DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:  

Construído alvenaria, coberto com telhas d barro com as seguintes 
distribuições: Recepção, Escritório, Copa, Sanitários, Barracões, Caixa 
D'água, e Uma Casa Residencial. 

IMOVEL TIPO: INDUSTRIAL 
ÁREA DO TERRENO: 30.631.57 m2; 

- ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 6.965,00 m2;  
Valor para venda: R$ 7.728.000,00 (sete milhões setecentos e vinte e oito 
mU reais). 

VALOR OBTIDO POR METRO QUADRADO: 
da construção: R$ 450,00, por metro quadrado 
do terreno R$ 150,00, por metro quadrado 

CONCLUSÃO  

Em vistoria no locai e considerando os critérios necessários para fins 
de avaliação, com pesquisas de mercado, bem como consultas junto à 
pessoas conhecedoras do ramo imobiliário e de engenharia civil, por 
se tratar de um imóvel bem localizado, conclui-se que o preço de 
mercado para venda atualmente do imóvel é de 
R$ 7.728.000,00 (sete milhões, setecentos e vinte e oito mil reais); 

CONS1DERACÕES FINAIS:  

Certo de ter atendido a solicitação de Vossa Senhoria, e colocando-
nos sempre à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que 
se fizerem necessária. 

Atenciosamen 
1 

, / 

Á- 

SANMARI)(JO NÉ'GOC!ÓS IMORMÁMOS LTDA 
DON2ETE AP. RANDISK 

CRECI 48.428 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ÁU7?NT!CÁÇIF 

Lei n° 4.414, de 17 de maio de 2017. 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONA! 
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 2.038.720,00 -(DOIS 
MILHÕES, TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E VINTE 
REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA: 
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a Lei no 
4.414/2017: 

Art. 1°. Fica o poder executivo Municipal, autorizado a abrir na Contadoria Municipal 
de Taquaritinga (PREFEITURA), um crédito adicional especial, no valor de R$ 
2.038.720,00 (dois milhões, trinta e oito mil e setecentos e vinte reais), destinado à 
aquisição de um imóvel localizado em face com Praça 10  de Maio, neste Município de 
Taquaritinga, que consta pertencer à STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, sob a 
classificação: 

022907 15.451.0014.1215-44906100 Aquisição de Imóveis - F. nova 	2.038.720,00 

Parágrafo único. O valor do crédito compreendido acima será coberto com: 
- recursos provenientes da anulação de dotações próprias do orçamento vigente 

(PREFEITURA) no valor de R$ 1.212.428,00 (um milhão, duzentos e doze mil e 
quatrocentos e vinte e oito reais), nos termos do art. 43, §10, inciso III da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964. 

021907 99.999.9999.9999-99999900 Reserva de Contingência - F. 73 	1.212.428,00 

II - do Excesso de Arrecadação a se verificar no presente Exercício, no valor de R$ 
826.292,00 (oitocentos e vinte e seis mil e duzentos e noventa e dois reais), nos 
termos do art. 43, §10, inciso 11 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 20.  Para os efeitos do que dispõe o art. 165, incisos 1 e II da Constituição 
Federal que versa sobre as leis financeiras do município, fica a Contadoria Municipal 
autorizada a proceder a inclusão e modificação que couber nos respectivos projetos e nos 
anexos da Lei n° 4.041, de 09 de setembro 2013, que aprovou o PPA para o quadriênio 
2014 / 2017, e na Lei n° 4.370, de 03 de outubro de 2016, que aprovou as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2017, bem como modificações ulteriores. 

Art. 3°. Tratando a presente lei de matéria financeira e de cunho autorizativo, sua 
aplicação e elaboração dos anexos e demonstrativos, em relação à legislação vigente 
neste exercício ficam condicionadas à edição de decreto do Executivo, que deverá 
contemplar a devida inclusão no PPA, na LDO, bem como na peça orçamentária, nos 
termos do art. 42 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, de forma a obedecer, 
dentro da atual conjuntura, a padronização estabelecida pelo Egrégio Tribunal de Contas - 
Projeto Audesp. 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-91001 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

cont. da Lei n° 4.414/2017. 	 fís. 2 

Art. 40. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 17 de maio de 2017. 

/ 

Vande4ei José Marsico 
Pi'efeito Municipal 

Registrada e publicada na Diretoria de Expediente e Publicações, na data supra. 

Agnaldo Aparecido odigues Garcia 
Secretário Adj u nto'resp. p/Diretoria 

Fe!eitura Municipa d 	tnw 
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Praça Dr. Horário Ramalho n° 1601 Centro 1 CEP 15900-0001 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 wwwtaquaritinga.sp.gov.br  
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULQ;4j 	 . 

Decreto n° 4.579, de 17 de maio de 2017. 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL NO VALOR DE R$ 2.038.720,00 (DOIS 
MILHÕES, TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E VINTE 
REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

portúa,r,to OP Ces rii 

nz •e 	i'zqa HraIo 
flCiI( 

Vanderlei José Marsico, Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições legais, e de conformidade com a Lei Municipal n° 4.383, de 28 de 
dezembro de 2016, com a Lei n° 4.414, de 17 de maio de 2017 e considerando a 
necessidade de promover o saldo de verbas do orçamerto vigente, 

Decreta: 

Art. 10. Fica aberto na Contadoria Municipal de Taquaritinga (PREFEITURA), um 
crédito adicional especial, no valor de R$ 2.038.720,00 (dois milhões, trinta e oito mil e 
setê'centos e vinte reais), destinado à aquisição de um imóvel localizado em face com 
Praça 10  de Maio, neste Município de Taquaritinga, que consta pertencer à STÉFANI 
PARTICIPAÇÕES LTDA, sob a classificação: 

022907 15.451.0014.1215-44906100 Aquisição de Imóveis — F. nova 	2.038.720,00 

Parágrafo único. O valor do crédito compreendido acima será coberto com: 
- recursos provenientes da anulação de dotações próprias do orçamento vigente 

(PREFEITURA) no valor de R$ 1.212.428,00 (um milhão, duzentos e doze mil e 
quatrocentos e vinte e oito reais), nos termos do art. 43, §10, inciso III da Lei Federal n° 
4.320, de 17 de março de 1964. 

021907 '99.999.9999.9999-99999900 Reserva de Contingência - F. 73 	1.212.428,00 

II - do Excesso de Arrecadação a se verificar no presente Exercício, no valor de R$ 
826.292,00 (oitocentos e vinte e seis mil e duzentos e noventa e dois reais), nos 
termos do art. 43, §10, inciso II da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 2°. Para os efeitos do que dispõe o art. 165, incisos 1 e II da Constituição 
Federal que versa sobre as leis financeiras do município, fica aContadoria Municipal 
autorizada a proceder a inclusão e modificação que couber nos respectivos projetos e nos 
anexos da Lei n° 4.041, de 09 de setembro 2013, que aprovou o PRA para o quadriênio 
2014 / 2017, e na Lei n° 4.370, de 03 de outubro de 2016, que aprovou as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2017, bem como modificações ulteriores. 

  

Praça Dr. Horário Ramalho no 160 1 Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
FonefFax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

cont. do Decreto n° 4.579/2017. 	fis. 2 

Art. 30. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 17 de maio de 2017. 

Van 1Vlirsto 
Prefeito Municipal 

Registrado e publicado na Diretoria de Expediente e Publicações, na data supra. 

' 

Agna1doAparecido Rodrigues Garcia 
Secretáio Adjnto resp.p/Diretoria 

1' 	) Prefeitura Municipal 
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PODER EXECUTIVO DE TAQUARITINGA 

Atos Oficiais 

Leis 

Lei n°4.414, de 17 de maio de 2017. 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
NO VALOR DE R$ 2.038.720,00 
(DOIS MILHÕES, TRINTA E OITO MiL 
E SETECENTOS E VINTE REAIS) E 
DÁ OUTRAS PROVIDÉNC1AS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA: 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu 
sanciono e promulgo a Lei n° 4.41412017: 

Art. 10.  Fica o poder executivo Municipal. 

autorizado a abrir na Contadoria Municipal de Taquaritinga 

(PREFEITURA), um crédito adicional especial, no valor 
de RS 2.038.720,00 (dois milhões, trinta e oito mil e 
setecentos e vinte reais), destinado à aquisição de um 
imóvel localizado em face com Praça 10  de Maio. neste 
Município de Taquaritinga, que consta pertencer à 
STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, sob a classificação: 

	

022907 15.451.0014.1215-449OSlOOAquisição 	de 

Imóveis - F. nova 	2.038.720,00 

Parágrafo único. O valor do crédito compreendido 
acima será coberto com: 

- recursos provenientes da anulação de dotações 
próprias do orçamento vigente (PREFEITURA) no valor 
de RS 1.212.428,00 (um milhão, duzentos e doze mil e 
quatrocentos e vinte e oito reais), nos termos do art. 43, 
§10. inciso III da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 
1964. 

	

021907 99.999.9999.9999-99999900 Reserva 	de 
Contingência - F. 73 	1.212.428.00 

II - do Excesso de Arrecadação a se verificar no 
presente Exercício. no valor de R$ 826.292.00 (oitocentos 
e vinte e seis mil e duzentos e noventa e dois reais), nos 
termos do art. 43. §10. inciso II da Lei Federal n°4.320, de 
17 de março de 1964. 

Art. 2°. Para os efeitos do que dispõe o art. 165, 
incisos 1 e II da Constituição Federal que versa sobre as 
leis financeiras do município, fica a Contadoria Municipal 
autorizada a proceder a inclusão e modificação que 
couber nos respectivos projetos e nos anexos da Lei n 

4.041. de 09 de setembro 2013, que aprovou o PPA para o 
quadriênio 2014/2017, e na Lei n° 4.370, de 03 de outubro 
de 2016, que aprovou as Diretrizes Orçamentárias para o 
exercício de 2017, bem como modificações ulteriores. 

Art. 3°. Tratando a presente lei de matéria financeira 
e de cunho autorizativo, sua aplicação e elaboração dos 
anexos e demonstrativos, em relação à legislação vigente 
neste exercício ficam condicionadas à edição de decreto 
do Executivo, que deverá contemplar a devida inclusão 

no PPA, na LDO, bem como na peça orçamentária, nos 
termos do art. 42 da Lei Federal n° 4.320. de 17 de março 
de 1964, de forma a obedecer. dentro da atual conjuntura, 
a padronização estabelecida pelo Egrégio Tribunal de 

Contas - Projeto Audesp. 

Art. 40  Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga. 17 de maio de 
2017. 

Vanderlei José Marsico 

Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na Diretoria de Expediente e 
Publicações. na  data supra. 

Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia 

Secretário Adjunto resp .p/Diretoria 

Decretos 

Decreto n04.579, de 17 de maio de 2017. 

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
NO VALOR DE RS 2.038.720.00 
(DOIS MiLHÕES. TRiNTA E OiTO MIL 
E SETECENTOS E VINTE REAIS) E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Vanderlei José Marsíco, Prefeito Municipal de 

Município de Taquaritinga - Estado de São Paulo 
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP n" 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. 



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 08.326.990 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulõ cbbrar ou inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vrem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos emDiyida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDAemitidapara pessoa jurídica, a pesquisa. na based.e dados ézfeità par meio do CNPJ Base, 
de 'rodo que a certidão negativa abrange todos os esabelecimenos do contribjjtnle cuja raiz do CNPJ seja 
aauela acima informada. 	

- .... 

Certidão n 	 15221563 	 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 	19/05/2017 16:28:33 	 (hora de Brasília) 

Validade 	 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasure ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Procuradoria da Dívida Ativa 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 08.326.990 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estâdo-de São Pauló cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima 1dritifícada qúe vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos, em DívJd&Ativa de responsàbilidadedoInteressado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida-para pessoa-jurídica, a pesquisa. na  base de dados é.feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange-.todos--os estabelecimentos do contribuinte cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão n° 	 15221563 	 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 	19/05/2017 16:28:33 	 (hora de Brasília) 

Validade 	 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
http:I/www.clividaativa.pge.sp.gov.br  



PODER JUDI CI ÁRI O 
JUSTI ÇA FEDERAL DE PRI MEl RO GRAU EM SÃO PAULO 

CERTI DÃO DE DISTRIBUIÇÃO 

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEl S, FI SCAi S, CRI Ml NA! S E 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRi Ml NAI 5 ADJUNTOS 

N°da Certidão 20170001130788 

CERTI FI CO , revendo OS registros de distribuição, a partir de 25 de abril de 1967, até a presente 
data, que contra: STEFANI PARTICIPACOES LTDA , ou vinculado ao CNPJ de número 
08.326.9901 00 01 -64, 

N A.D A CONSTA na Justiça Federal de lo Grau, Seção Judiciária de São Paulo. 

Observações: 
a) Certidão requerida pela Internet, expedida com base nas Ordens de Serviço n° 03/2009 DF e 
04/2011 DF; 
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de responsabilidade do solicitante da 
Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário; 
c) A autenticidade desta Certidão deverá ser verificada por qualquer interessado no endereço 
www.lfsp.ius.br , até 60 dias da liberação, através do código de segurança: HBh4IKFQDG1Y 
X8MPMX FJR6hSLQ68TTS60 
d) Esta Certidão abrange o Estado de São Paulo. 
e) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos equiparados e os processos 
sigilosos. 
f) Esta Certidão não abrange os processos em tramitação no Sistema Eletrônico Pie. 

São Pauo, 19 de maio de 2017 às I6h29rnin. 

Núcleo de Apoio Judiciário 
nuaj@trf3.jus.br  -(11) 3225.8666 

1 de 1 	 19/05/2017 16: 
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PODER JUDI Cl ARI O 
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO 

CERTI DÃO DE DISTRIBUI ÇÃO 

AÇÕES E EXECUÇÕES  CÍVEIS, FISCAIS, CRIMINAIS E 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CRIMINAIS ADJUNTOS 

N°da Certidão 20170001130788 

CERTI FI CO , revendo os registros de distribuição, a partir de 25 de abril de 1967, até a presente 
data, que contra: STEFANI PARTICIPACOES LTDA , ou vinculado ao CNPJ de número 
08.326.99010001-64, 

N A D A C O N S T A na Justiça Federal de lo Grau, Seção Judiciária de São Paulo. 

Observações: 
a) Certidão requerida pela Internet, expedida com base nas Ordens de Serviço n° 03/2009 DF e 
04/2011 DF; 
b) A conferência dos dados pessoais da pessoa pesquisada é de responsabilidade do solicitante da 
Certidão, devendo a titularidade do CPF/CNPJ ser conferida pelo interessado e destinatário; 
c) A autenticidade desta Certidão deverá ser verificada por qualquer interessado no endereço 
www.ifso.jus.br , até 60 dias da liberação, através do código de segurança: HBh4IKFQDG1Y 
X8MPMX FJR6hSLQ68TTS60 
d) Esta Certidão abrange o Estado de São Paulo. 
e) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos equiparados e os processos 
sigiiosos. 
f) Esta Certidão não abrange os processos em tramitação no Sistema Eletrônico PJe. 

São Paulo, 19 de maio de 2017 às 16h29min. 

Núcleo de Apoio Judiciário 
nuajtrf3.jus.br  - ( 11 ) 3225.8666 

i de 1 	 19/05/2017 16: 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Pref. Mun. de Taquaritinga 

Praça Horãcio Ramalho, 160 - Centro - Taquaritinga 

ONPJ: 72.130.818/0001-30 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DO IMOBILIÁRIO 

Iraaçãc 	 Exercido 

000001075 	01.003.0091.0373.002 	 2017 

Pg.etac 	 CPF/CNPJ 

STEFANI PAR11CIPACOES LTDA 	 08.326.990/0001-64 

Coprvnasarc 	 CPF/CNPJ 

STFANI PARTICIPACOES LTOA 	 08.326.990/0001-64 

Lgacoro 	 Nú.nero 	Lado 	Cnerneto 

PRAÇA - PCA.EDWIL RONCADA 	 00109 	 GAUA0 

cep 	Setor Ouaes Lote 	 unidade 

FAR WEST 	 15900-000 3 	0091 	0373 	 2 

Seio (lc.t., 	Qadta 	Lote (3at) tJndad. (ot) 

Áreas 	 Valores Venais 
Ter,.no 	5Cd3 	Excedente 	Tentade 	 Te?.ocaI 	 reaI 	 Lóve 

30.631.57m1 	1 .257.00r& 	0,00m' 	321,96m 	R$ 321.470,77 	 R$ 143.016,66 	 R$ 464.487,46 

CERTIFICO, para os devidos fins, e pedido via Internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei constar que o imóvel acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, 
relativamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas. ATENÇÃO Fica ressalvado o direito da Fazenda 
Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. 

Emitida às 16:43:33 do dia 19/05/2017 

Válida até 18106/2017 

Código de Controle da Certidão/Número 513C2DA45943148D0 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Pref. Mun. de Taquaritinga 

Praça Morácio Ramalho, 160 - Centro - Taquaritinga 

CNPJ: 72.130.818/0001-30 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DO IMOBILIÁRIO 

Cacas'- 	 Execco 

000007077 	01.003.0091.0373.001 	 2017 

CPFICNPJ 

STEFANI PARTICIPACOES LTDA 	 08.326.99010001.64 

Cpo,ssario 	 CPÇFCNP 

STEFANI PARTICIPACOES LTDA 	 08.326.990/0001.64 

Número 	Lado 	Complemero 

PRAÇA - PCA PRIMEIRO DE MAIO 	 00150 	 INDUST.E ESCRIT. 

Brro 	 Cep 	 Setor Quacsa ..oe 

FAR WEST 	 15900-000 3 	0091 	0373 

Set 	(101; 	Quadra 	Lole (101) Jr.iCae (101) 

1 	 INDUST.0 

Áreas 	 Valores Venais 

Terreno 
	 Ee"cada 	Excedeflte 

	
Tesae 
	

Preci 	 Lr4e 

30.631 .57m 
	

5.708,0Cm' 
	

0,00m. 
	

321,96m 
	

R$ 1.459.510,70 	R$ 1.793.277,34 	R$ 3.252.788,04 

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via interr.et, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei constar que o imóvel acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, 
relativamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda 
Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. 

Emitida és 16:44:09 do dia 1910512017 

Válida até 18/0612017 

Código de Controle da Certidão/Número E3A92343800EADCE 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Pref. Mun. de Taquaritinga 

Praça l-lorci0 Ramalho. 180. Centro - Taquaritinga 

CNPJ: 72.130.818/0001-30 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DO IMOBILIÁRIO 

Cadastro 	 lnslÇC 

000007079 	01.003.0091.0373.003 	 2017 

CPFICNPJ 

STEFANI PARTICIPACOES LTOA 	 08.326.99010001-64 

Corornissano 	 CPFPÇNPJ 

STEFANI PART1CIPACOES LTOA 	 08.326.99010001-64 

.çacjrC 	 Nnieo 	Laco 	Cornolemento 

PRAÇA- PCA PRIMEIRO DE MAIO 	 00150 	 RESID.FIJNDOS 
5 	 Ce0 	Setor 0uadr5 Lote 	 Unidade 

ARWEST 	 15900.000 3 	0091 0373 	 3 

Lcea-en:o 	 Setor Ç.ct.j 	QaCta 	Lote (lot.) Unidade (Iotj 

1 	 RCSID. O 

Áreas 	 Valor.. Venais 

Terreno 	Edada 	5,ceente 	eotaca 	 Te--.oa: 	 PreOiai 

30.1531,57m2 	290.00m2 	0,00nr2 	321,96m 	RS 74.199,83 	 R$ 75.569,42 	 R$ 149.769,25 

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet. que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles 
verifiquei constar que o imóvel acima descrito, encontra-Se quite com o Erário Municipal, até a presente data, 
relativamente ao Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda 
Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. 

Emitida às 16:43:55 do dia 19/05/2017 

Válida até 18/05/2017 

Código de Controle da Certidão/Número 1E87474C87E81307 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Gerai da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: STEFANI PARTICIPACOES LTDA. 
CN PJ: 08.326.99010001-64 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto ã Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' ad' do parágrafo único do art. 11 da Lei n22 8.212. de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www. receita.fazenda.gov. br> ou <http:Ilwww. pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:14:12 do dia 19/05/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/11/2017. 
Código de controle da certidão: 746A.3047.6561.1E93 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: STEFANI PARTICIPACOES LTDA. 
CNPJ: 08.326.99010001-64 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2  8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:f/www.receita.fazenda.gov. br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:14:12 do dia 19/05/2017 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/11/2017. 
Código de controle da certidão: 746A.3047.6561.1E93 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PODER c::c:ÁRIo 
J1CA DO TRABALH 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: STEFANI PARTICIPACOES LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.326.990/0001-64 

Certidão n°: 129135300/2017 
Expedição: 19/05/2017, às 16:44:48 
Validade: 14/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica -se 	qe 	STEFANI PARTICIPACOES LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

08.326.990/0001-64, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa nu  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jusbr) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

:--_ee:.; 



CA DC TREA_-c 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: STEFANI PARTICIPACOES LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.326.990/0001-64 

Certidão no: 129135300/2017 
Expedição: 19/05/2017, às 16:44:48 
Validade: 14/11/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que STEFANI PARTICIPACOES LTDA. 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

08.326.990/0001-64, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n°  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

e 	Ç ?: 



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 152  REGIÃO Pág. 1 de 2 

Certidão N° 303028/2017 
CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos 

e eletrônicos de 12  e 2a  instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 152  Região, 
pesquisando-se os termos digitados - CNPJ: 08.326.990/0001-64 - não existe ação 
tramitando em face de STEFANI PARTICIPACOES LTDA.. 

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, 
devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo 
destinatário. 

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento 
digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a 
pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de 
matriz e filiais. 

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do 
CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A 
autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.2  Região, portal.trt15.jus.br, 
seguindo-se o seguinte caminho: Serviços» Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - 
CEAT, menu "Rei mpressãoNerificação de Autenticidade", o qual também será utilizado 
para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias). 

Código verificador: 4-22376-00000-95222-35014-17128 
Certidão válida até: 18/06/2017 

Os dados de processos eletrônicos, de 12  e 22  instância, estão atualizados até o 
momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos 
físicos de 22  instância. Os processos físicos de 12  instância consultados para emissão 
dessa certidão estão atualizados até 18/05/2017. 

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO 

RESCISÕRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAM ENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE 

TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRÀVE(IAFG), MANDADO 

DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), conforme 

classificação adotada pelo CNJ. 
Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o 

interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sitio do 



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15a REGIÃO Pág. 2de 2 

Tribuna! Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao,  nos termos da Lei n° 
12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST n°1470/2011. 

Certidão emitida em 19/05/2017 às 16:30:23. 



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15 REGIÃO Pág. 1 de 2 

Certidão N° 303028/2017 
CERTIFICA-SE que, após consulta eletrônica ao banco de dados de processos físicos 

e eletrônicos de P e 2a instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da 151  Região, 
pesquisando-se os termos digitados - CNPJ: 08.326.990/0001-64 - não existe ação 
tramitando em face de STEFANI PARTICIPACOES LTDA.. 

A conferência dos dados da parte pesquisada é de responsabilidade do solicitante, 
devendo a titularidade do documento/nome ser conferida pelo interessado e pelo 
destinatário. 

Ressalta-se que o resultado obtido corresponde exatamente ao número de documento 
digitado pelo solicitante, como acima indicado. Em se tratando de Pessoa Jurídica, a 
pesquisa abrange os processos relacionados à raiz (número de inscrição) do CNPJ de 
matriz e filiais. 

A validade da presente certidão está condicionada à conferência do nome e/ou do 
CPF/CNPJ, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. A 
autenticidade deve ser confirmada no sítio do TRT da 15.a Região, portal.trt15.jus.br, 
seguindo-se o seguinte caminho: Serviços » Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas - 
CEAT, menu "ReimpressãoNerificação de Autenticidade", o qual também será utilizado 
para reimpressão desta certidão dentro de seu prazo de validade (30 dias). 

Código verificador: 4-22376-00000-95222-35014-17128 
Certidão válida até: 18/06/2017 

Os dados de processos eletrônicos, de 1a  e 2a  instância, estão atualizados até o 
momento da emissão dessa certidão, conforme abaixo datado, assim como os processos 
físicos de 21  instância. Os processos físicos de P instância consultados para emissão 
dessa certidão estão atualizados até 1810512017. 

Não são objeto de consulta para certidão os processos que são: AÇÃO 

RESCISÓRIA(AR), CARTA DE ORDEM(CARTORD), CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAM ENTO(CONPAG), CORREIÇÃO PARCIAL(CORPAR), EMBARGOS DE 

TERCEIRO(ET), INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE(IAFG), MANDADO 

DE SEGURANÇA(MS), MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO(MSCOL), conforme 

classificação adotada pelo CNJ. 
Para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho o 

interessado poderá obter a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, no sitio do 



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15a  REGIÃO Pág. 2 de 2 

Tribunal Superior do Trabalho, http://www.tst.jus.br/certidao,  nos termos da Lei n° 
12.440/2011 e da Resolução Administrativa TST n°1470/2011. 

Certidão emitida em 19/05/2017 às 16:30:23. 



.1 	 '..s..na; 	C .. rL 	;...CIJ O .O 	 ¼.C4.CbL C - 	Q.A 	bCV 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, pro4dencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

	

INUMERODENSCRICÃO 	
t COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

	

08.326-99010001-64 	 CADASTRAL MATRiZ  

DATADEA3ER'URA 
2610912006 

NOME EMPRESARIAL 
STEFANI PARTICIPACOES LTDA. 

T.TU_O DO ESTASELECIMENTO (NOME DE FkNTS) 

JABUTICABEIRAS 

CÕDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 

000100 E DESCRIÇÃO DAS ATMOADES ECONÕMICAS SECUNDÃRIAS 
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 

CÕDIGOEDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRA--CURO 
R LUIZ NIERO 

NÚMERO 	1 
800 

COMPLEMENTO 
SOBREOJA 

CEP 
14.871-130 

EAIRRDISTRflO 	 MUNICÍPIO 

SOROCABANO 	 j JABOTICABAL 5? 

ENDEREÇO ERÕN!CO 	 TEFON'E 
contador@stefanicomercial.com.br 	 (16) 3209-2323 1(16) 3209-3344 

ENTE FE:ERATIVO RE$PONSA/EL (EFR) 

SITUAÇÃC CADASTRAL 
ATIVA 	 1 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
26/09/2006 

1 MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

1 SITUAÇÃC ESPECIAL 
£ÀÀAAÀÂ_ 

DATADASrrJAQÃO ESPECIAL 
._ÂÁA. 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 19/05/2017 às 18:11:02 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 19/0512017 
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
COMARCA DE TAQUARITINGA - ESTADO DE SÃO PAULO 

Marinho Dembinski Kern 
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J., com a praça 12  de Laio; pelas face J-P e •'-G, cni o jroloruii(ento da listrada da Vila tio- 
.a; pelas faces G-}, ,H-1, I-J, J-K, K-L, e L-I com J,oe iarque6 	tLer4once pela face u-N 

• COm o correõ Ribe'aoZttiflo; pelas faces N-o, ô.-p, ooii Osorio Caiu; peia raçe B-&, co a - 

Prefeibura tuxiicipa1. Paz parte do iftL6vel descrito a servidão de passaeza de canos d'acua,- 
instituida por Florindo Pernandes Carrera e sua mulher em favor da proprietária, conforme a 

• inscriçao eob n2 2.594-1a2  4-D, Lis. 172, deste Oart6rio.- 

ROPRIE00 - Companhia Industrial 'e Lercantii Paoleti, sediada no Kin. .39 da Via Anhanue- o 	  
ra, em Cajamar (SP), OGO. 56.969.355/0001.- 

TlY1JLO AQ(JI3ITIV,C  - ran1porito sob  n2 18.910, rieij'te registro.- Taqaritiriga, 08 de março de' 
1.976.- A 	eve 	 - 

DE HIPO2EW4 11JLÀ) 
AV,01.-149 - Paquaritinga, 08 do março de 1,976.- 

CRZDOR - Banco do Brasil S/A., por' sua ancXa em São Paulo 
DVED0RA  Companhia Industrial e Morantil Paoletti..-' 

• fuo - Cédula de Crédito Industria)., inscrita em 32 grau, emitida eu 08 do naro de 1.976. 
VALOR - Cr$62.000.000,00, pagáveis na forma revis-a ria Cédula, cuja opia fica arquivada -- 
neste Cartrto.- 
JtTROS - Os juros são constantes do titulo.- 
VENOIEN20 - 08 de 	rço de 1.977.- 
OBSRV 	Q - Finciei,o de máquina, mercadoria-c, c aatrias pri:as.- t 1sCreVer'ite AutOriZa 

hr2tQ 
tY3IT3  

'DITlVO Li RE- RATIiICAÇO 

AM ,- Por Aditivo a Cédula de 0rdito IndustriaJ•,acima reistraúa, datado de 06 de Julho - 
do l'976 eíibre partes, como financiador o BANCO IX) 31AIIIi S/A, e como emitente a CIA. UDUS 
NUAL E d.ERCAIL POLI, é feita a presente averb_ço, a fim de ficar constando o senin- 
te: 1) 0BJ20 DO 	EN1E INTHULS2420  :- Retifiõar e ratificar, na foa das clausulas abai- 
o, a c4ia 'o,.orditoIndustritil em rferexiàia.- II)  UBTITUÏÇ0 D GÁN2IAS :- Tendo ei' 

do a financiada-autorizada- a,substituir Cr.$ 25 900,00 das duplicatas integrantes da aran, 
tia ccnstituida atravez da Cedula ora aditada, da no referido aditivo em babsbituiçao 03 se-
guintes bens: J'I PE1fOR CEDtJLAR DE 12  GflAU 5 EZ 0CiUtNCiA DE Á'íROIRCS;- Os bens descij- 
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RegIstro de Imóveis 
TAQUAR!TINGA 

LIVRO N.° 2 REGISTRO GERAL FOLHA.  N.° l49/2, 

MATRICULA N.° 149/2,- 
tos ria forma eontante do titulo, estimados em 0r.33.500,093,65,- III) 0BRiGiça0 •ESP.OiA): 
E item IV da c1L1ai.a üObrigaçes Especiais", du. Cedula o•ra aditada paSba a tera 8eujn.te' 
redação: Obrigamo-nos a entregar, ainda,ao Banco credor, em penhor cedular leitimoo e fel-
tos comerciais (du.plicatae), no total de Cr.$53.250,000,00, selecionados pelo Bancocreãoi, 
aceitos ou acopanhadoe dó comprovante da entrega da mercadoria, a partir de Âosto/76, em-
6 parcelas iexisais e suoeaivas de Or.4 8.875.000,00, cada uma, Fazenda ecpressa reierencja 
a este financimaneto e cujos caracteristicot3 constarão dos border6s com que foram .ontreus 
O produto da cobrança desses `ti tulLos sera creditado em conta es»oai.al, vincuiadi. a lic5uida-
ço das obrigaçes pecuniarías aeemida pela emitente. o Bando credor. poder4 aa&itir, toda-
via, que eesaconta seja utilizada pela eini.eritc desde que previaiente recomposta a'garari- 
tia, oediaite a enrea de novos tibulos naquelas oond±çes. IV) 	IFIC9:- Á Cdaia em  
referencia fica ratificada em todos os seus Lermos, clausulas e cQfldiçe3 no expressamente 
alterados no referido Àditivo, que aquela seintee,ra, formando em todo urico e indivisivol-. 
para os fins, de direito. Dou f. O eerdQ..e,Jerdade e dá fé.- Taq..aritiriga, 12 de julho — 
de 1.976.- A Escrevente 

R. 03-L- 149 	 Taquiarifinga, 24 de fevereiro çze 1,978.- 

C1 :— Banco do Brasil 0/4. 9  por sua agencia em São Paulo.- 

DEVEDORA - C0k1MJfIIIi I1ÇDLJ..i1'RIAL .I    nee ato repreoQntada pelo diretor 
prebidente Carmelo Paoletti e diretor tesoureiro Francisco FJ.de1i3.- 

VALi .£A 	- CMEL0 EiWLE11 L'I 9  0FF 00.606.94€3, F.INI'CO YLDELIS 9  CP 010.034.968. c-- 
SAI AXXÀ?1AOL1!PtI, cpi' 010. 506.948, 2iLIA :E2iWOLINO  iii01:J1I, 021? 065.102.918 e F1iS- 

• - 	 ConUnuano. 

ANOTAÇOES: 

7005- 5• 112001. 11700004U 

lIIlIIIIIIIIIII IHIIIIIOIJIJIIIlIIIIil  12005-5 - 1A 1 1... 2 6 3 3 Oficio do JoçjisI,* 1141 imóveis e Anexos ca 
Comarca do Jaquatitinga . SI' 



(MATRICULA 

149/3 	j L3.- VERSO 

cundrios e Ecabalagens, JE4 em poder da emitente, asere 	i 
1iza.as  na induetria, sit2ada no Y. 399456 da Via Ànhanguera. 
em Cajaar.- 	 * 

VLO: Cr.$ 82.000.000,00, pagáveis na forma prevista na 
dula, cuja c6ia fica aritada neste Cartrio.- 

VENCI! TO: 24 de março e 1.981.- 

JUROS: Os constantes do titulo.-
LVIDE R.5.052-Livro 3.- Escrevente Á 

( kVE1B.ÇO. DE CNC1à1&EI  

v.09 - rocede-e a presente averbação, nos ternos do !eno - 
rando datado de 15.10.81, que fica arquivado em Cartrio, a - 
fim de ficar conscando que o.  Banco credorautorizou o CÀNCEL 
iEi0 da Cdu1a Rural Hipotecria,.registrada sob r.2 5.052- - 
L 3, a qual é objeto e R.8. desta matricula.- Dou" .- Taua 
ritinga, 26 de novembro de1.'981.- 
À Es catj (Aurora à. Gio110)-- 

lts .u..ioO,0O 
ei. $ 2.232100 

Ápos. $ 1.674,00 
Ioa1 Z 15.06f,00 

GtJ1A N2 496  

 

	 - Em 19 de Junho de 1.965.- 	(CNCELME'JT 
Prccece-se a presente, a fim d..e ficar consndo que 

dulas mencionadas na Av.05, desta11 	FY~ 
mente CANCELADAS- Dou fé.- Esc. Aut2, ".,  2- 
(Adelime-Pereira Marques Junior) 

- Em 1 de Junho de 1.985.- 	.ENDA)  
Por escritura lavrada em li de junho de 1,985, nas notas- 

do 10  Taelic desta comarca, no livro nQ 167, fls.01%65,  a - o 
proprietaria COMPANHIA INDUSTRIAL E MERCANTIL PULEM, com - 
sede social no KM. 39, da Via nhaguera, C distrito de Jo:d 
r;sia, nuicipic de Cajamar, neste Estado,..com CGC/1F o 5. 
969.35-55/0001-48 e estatuto registrado na JUCE$P sob nQ 41.73.8 
e suas respectivas a•1teraças também registradas na UCESP.,-
vendeu, pelo pre;o de Cr.525.000.000 (quinhen-os e vinte e - 

	

secue fie. OL 	 
	 1 

S.JRAC2 EME4CA. 



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TITUI..OS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURtOICÂS 
COMARCA DE TAQUAR1TINGA - ESTADO DE SÃO PAULO 

Marinho Dembinski Kern 
Clc 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

[
MATRCUL4 	FOLHA—., 

• 149/3.11 	s.-  
 	QRLE INGA5P 	 
LIVRO N. E. - REGISTRO GERAL 

TiUL0:-  Hipoteca registrada em 52 gi, emitida em 2 de - 
Março. de 1.978.- 

FGPWà DO TITULO :— Cdaia de Crd±to Industrial, qual tem-
or ob jeto finiciaento de aquisição de iatrio Pina, iiat 

rias Secrd.iias e 	ba1a€ens, localizadas nos-46veis des - 
crits n forma constante do ttu1o.- 

VLOR :— Cr.$ 62.000.000,00, pagáveis na forma prevista na-
cduia, eia copia fica a----uivada neste Cart6r1- 0.- 

V0IETO :— 24 de Fevereiro de 1.979.-

JUROS :— Os constantes do titulo.- 

VIDE R. 3.C71- L2 

Escrevente 

• "A-V-.7- 149  
- Certifico que conforme recibodat'ado de 24/03/ 

1980 bus fica arGu±vado em Cartório, o Bancõ credor autorizaz  
o CANCELAMENTO das 0du.1as de 0rdito Irdst-:riais, registra-
das sob n2s 2644, 2940 e 3071-LQ -3, aã quais so objetos íes 
ta matricula, Rs. 3 e 6 desta matricula.- Doa 	 r fé.-. Taquai - 
tinga, 10 de março de 1980.-Eec.iit4, 

R.8-.149" - Taquaritinga, 10 de abril de 1.980.- 

CREDOR:  Banco do Brasil. ./A.., por sua agncia em São Patilo.- 

   

DEVEDORA: COiPA?RIA INDJ111,I.4L E ERCANTiL PAOLiTI, neste 
ato representada pelos avalistas.- 

AVALISTÀ-S: JORGE WILSON SIMEIRA JACOB, QP? n.'2 024.205.118-91 
e ANTONIO GARLOS SrWiEInUI JACOB, 0F2 n 2004.224,958-91, direto 
res,,- 

TITULO: Cédula ae Crédito Industria-1, emitida em 24 de 
de 1,960.- 

i..arç o 

F0RA DO TITULO: Hipoteca registrada em IQ -aa, a qual téxn-
por objeto financiamento etinado ao pagamento de- comproniis 
so•orunacs aas açaisiçoe e matrias Primas, Materiais s 

ConUnua no ver 

Rua Miguel Anselmo, 352, sala 01 -Taquaritinga -centro - CEP 15.90Õ-000 
- 	Fone: (16)3253-2544-e-maii:atendimento@ritdpjtaquartinga.com.br  
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UrRIAL U.REI3TRO DE IMOVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
COMARCA DE TAUARITINGÂ - ESTADO DE SÃO PAULO 

Marinho Dembiriski Kern 
Oficial 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

rMATA 	 FICHA____ 	
TMiTj =  

149 	
[ 	 J LIVRO N. 2 - REGISTRO GERAL 

'cinco ni1hss de cruzeiros - valor da escritura) e  
638.637.607 (s'eiscent 	e trinta e oito ni1hes,. oitocentos e 
trin 	o sete mil, : ieoento-s. a sete cruzeirca) - 	(Valor 	ve-- 

'5/A. 3TFAI COMERCIAL, coe sda a ?ore na cidade de 
-:coticabal, neste astsao., a Avenica arechal ecaorc n 965, 
ro;;io€rada na JUCESP sob nC' 143.619 inscrita no CGC/F. sob-
n2 50,377.142/0031-40 e coe inscriç o estadi.ial s9b'nc 391,O5 
6;3, representada por seus di etcres Oeyme de S.tefani, brasi-
iir, casado, • ndu'stria1, residente na cidade de Jabo1cbal 
portador do' 'RO 2.10704  e inscrito nc CPF/Fsob O 012,16 
'.498_72 a Jil

, 
 da Stafani, 'rasi1eiro, casado, industria-1,  - 

resjdnte e:n Jaboticabal; cortador. dc RG 967,475 e 	_--i 
no CPF/F, sob nO 012,176,318-67,. o 
cula,.,o qual aca:e cadastrado na Pra 
05.iCdC, sob n2 7.077.- Escrevente Auto 
(.de1rno Pireire Marques Junior).,- 

Enits: Cr.&.168.8OO 
ZaL: 	Cr.$1.665.57 
AØco: Cr.*3,,,233,260 	GUIA NO 292  
Tptal Cr.$9.0n.1i6 

Em 14 dG outubrG de 2O11.- (INTERALIZACÃO)  

Por requerimento datado de 05 de outubro de 2.001, com fiima 
reconhecida alteração contratual, datada de 18 de irço de 2.011, tia 
Icidade de Jaboticabal-SP., devida±ënte registrada na JUCESP sob n° 
135220877750 em 26 de setembró de 2.006,....e,' demais, documentos 
4anexos, que ficam microfilmados neste Cartório, a proprietária 9/A. 
STEFANI COMERCIAL, já q111ificada, transmitiu,.pela  importância de 
IR$ 69.428,94 (sessenta e nove mil, quatrocentos' - vinte oito reais e 

oventaèquatro centavos),atítulodejnte-., cão 	de cai,ital cialà 
Jempresa STtFANI PARTICIPAÇÔ 	TI) com sede - id.. de de 
Jaboticabaj-SP., na Rua L 	iero n° 800, ..' e . -, i3_  v O oro" - bano, 

scrita ho CNPJ/MF so' ° O&326.9 j1 4- •. 	: . desta 
fl 	iatricuIá. - O Oficial 'interino, 	 P0 ' 	(Adelmo 

ereira Marques Junior) . - R. n 3 i; - otoco es ' 104 - 41. 

Em 22 de'aio-'de • .2.- (RETIFICAÇÃO)  

Procede-se a pxesente, nos termos do requerimento datado de 27 
e fevereiro de 2.012, com firma reconhecida, mapa, memorial 

continua no  
,1 

	 4 
Rua Miguel Anselmo, 352, sala 01 - Taquaritinga - Centro - CEP 15.900-000 

'Fone: (16) 3253-2á44 -  e-mail: atendimentoritdpjtaquaritingacom.br  
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descritivo,ART e demais documentos anexos, que ficam microfilmados 
neste Cartório, a fim de ficar constando que o imóvel desta matricula, 
possui atualmente as metragens, divisas e confrontações seguintes: Tem 
inicio no vértice 02, este situado à 149,86me. da intersecção do 
alinhamento predial, lado par da \.venida 'Gagliano F. Pagliuso com o 
alinhamento predial, lado irnpar da Praça Chico Mendes; daí, segue pelo 
linhamento predial,, lado impar da Praça 10 de Maio, com as seguintes 

medidas: az. 174°2446" e 6,83xns., até' o vértice 03; az.86°08'43" e 
4,77ms., até o vértice 04; .az.175°14'28» e,6,07m•s, até o vértice 05; 
az.85°20'03» e 82,07ms.,..-até o vértice 06; daí, deflete à diréita e»egue 
pelos segmentos, de réts.-de concordância do alinharúento predial, lado 
impar da Praça 1'cl. de Maio com o alinhamento predial lado impar da 
Avenida João Di -J3rge, com as . seguintes medidas: az.93°24'53" e 
3,74ms., até o vértice 07; az. 12 l'41'l'S» e 2,92ms., até o vértice 08; 
az. 148°00'28" e 3,08rns., até o vértice. 09; az. 173°374» e2,9üins.7 até o 
vértice 10; daí, deflete à direita e segue pelo alinhamento predial, lado 
impar da Avenida João - Di Jorge, com as seguintes medidas: 
az. 176°09'13" e 23,04ms., até o vértice 1.1; az.1791102'16" .e 23,30ms.-, 
até o vértice 12; az. 18112939" e 34,66ins., até o vértice 13; daí, deflete à 
direita esegue confrontando com a Stéfani Comercial Ltda. (matricula 
n° 150), com azimute 280052'55» e 222,52ms., até 6 vértice 41; daí, 
deflete à direita, e segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda. 
(matricula n° 151 - unidade A), cem azimute 29°4025 e'791.67ms., até 
o vértice 1D; daí, deflete à direita• e segue confrontando com Stéfani 
Comercial Ltda. (matricula n° 12.704), com as seguintes medidas:. iD—' 
IC = az.113°2624" e 10,00ms. e 1C-1B = az.29402" e 17,00zns; daí, -
deflete à direita e segue pelo alinhamento predial; lado impar da Praça 
Chico Mendes, com azimute 113'2-"624". 7O;36ms., até o vértice 02, 
chegando ao vértice que deu iíiicic' e•, fim a píeserite descrição 
perimétrica; perfazendo assim,' umaa~total de 15.652,24 metros 
qnadrados.- O Oficial Designado, 	 - 	 ' 	(Flávio Willians 
Fernandes).- Rolo n° 3.752 — Protocolo nO8.066.- 
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(TRASLADAMENTO) 

IMÓVEL: UMA ÁREA DE TERRAS, denominada Unidade "A", 
sjuada nesta cidade, com frente para a Avenida Gagliano F; Pjuso, à 
cual flca dentro das inetrágens, divisas e confrontações seguintes: Tem 
inicio no vértice 01, este situado na intersecção do alinhamento predial, 
lado par da Avenida Gagliano F. Pagliuso e alinhamento predial, lado 
impar da Praça Edwil Roncrk; daí, segue pelo alhsmento,5redial, lado 
impar da Praça Edwil Roncada, com azimute de 113'2624" e 69,50ms., 
até o vértice lA; daí, deflete à direita e segue confrontando com Stéfani' 
C.omercial Lida (matricula n° 12.704), com azimute 209°40'25" e 
17,00ms., até o vértice ID; daí, segue no mesmo alinhamento, 
confrontando com StéfaniComercial Ltda. (matricula n° 149), com 
azimute 209°40'25" e 79,67rns., até o vértice 41; daí, deflete à direita.e 
segue confrontando com a Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
(matricula n° 5.4261, com azimute 265°2824» e de 12,53ms., até o 
vértice 42; daí, deifete à direita e segue pelo alinhamento predial, lado 
par da Rua Dr. Rosa Marti.iis, com azimute 328°27'36" e de 71,97ms., 
até o vértice 43;-daí, segue em curva à esquerda, de concordância do 
alinhamento — predial, ládo par da Rua Dr. Rosa Martins, com o 
alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano F. Pagliuso, com 
desenvolvimento de 5,82ms., ate o vértice 44; dai, segue pelo 
alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano F. Pagliuso, com 
azimute 36°33'49" e de 57,02ms.,..-até o vértice 01. chegando assim ao 
vértice que deu 'inico e fim a presente descrição perimétrica; perfazendo 
uma área total de .6.149,93 metros quadradõs.- Existindo jnesta 
unidade, UM PRÉDIO, de tijolos e telhas, próprio para máquina de 
beneficiar ca'é, arroz e algodào,.em três pavilhões,.-sob o n°_103 da Rua 
Barão do Trinío- Cadastrado na Prefeitura Municipal desta cidade sob 
r.° 7078- 

PROPRIETÁRIA: STÉFANI PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na 
cidade de Jaboticabal-SP., na Rua Luiz Niero n° 800, sobreloja, Bairro 
Sorocabano, inscrita.no  CNPJ/MF sob n° 08.326.990/0001-64.- 

TÍTULO ANTERIOR:  Registro ri0  12, matricula ri°  151, em 14 de 
outubro de 2.011.- Taquaritinga, 27 de junho de 2.012- 
Rolo n° 3.776 	 1) 
Protocplo ri0  108.065 	O Oficial Designado, 

Fio Wil s Fernandes 
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"AV.01" - Em 26 de outubro de 2.012- (DESMEMBRAMENTO) 

Procede-se a presente, nos termos do requerimento datado de 15 
de agosto de 2.012, com firma reconhecida, alvará —municipal, mapa 
memorial descritivo, ART. e demais documentos nexos, que ficam 
microfilmados neste Cartório, a fim de ficar constando que foi 
desmembrado do imóvel desta matricula, uma área de terras, 
constituída de 1-058,99ms2, àqual acha-se descrita e- caracterizada na 
nova matricula n° 29.945;-restando ainda nesta matricula, o prédio no 
103 da Rua Barão do Triunfo, com respectivo Erreno assim descrito: 
Tem inicio no vértice A, este situado a -20,47ms. da intersecção do 
alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano F. PagLiuso e 
alinhamento predial.-  lado impar da Praça EdWi1 Roncada; daí, segue pelo 
alinhamento predial, lado impar da Praça Edwil Roncada, com azimute-
1 iS°26'24» e 49,10ms., ate o vértice lA; dai deflete à direita e segue 
confrontando com Stefani Comercial Ltda (matricula n° 12.704, com 
azimute 209°40'25" ê 17,00ms., até o vértice 1D; dai, segue no mesmo 
alinhamento, confrontando com Stéfani Comercial Ltda. (matricula n° 
149, com azimute 209°40'25" e 79,67ms., até o vértice 41; daí, deflete à 
direita e segue confrontando com a Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
(matricula no 5.4261, com azimute 265°2824' e de 12,53ms., até o: 
vértice 42; dai,deflete à direita e segue pelo alir4iamento"predial, lado par 
da Rua Dr. Rosa Martins, com azimute 328°2736" e de 71,97ms. até o 
vértice 43; daí, segue em curva à direita, de concordância do• 
alinhamento predial, lado par da Rua Dr. Rosa Martins, com o 
alinhamento predial lado par da Avenida Gagliano F Pagliuso, com 
desenvolvimento de 5,82ms., até o vértice 44; dai, segue pelo 
alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano F. Pagliuso com 
azimute 3613349» e de 17,02ms., até o vértice C; daí, deflete à direita e 
segue confrontando com a unidade a desdobrar, com as seguintes 
medidas: C-B = az. 1 26°24'35" e distancia de 29,68rns. e 3-A = az. 
24°08'33» e distancia de 45,62ms, chegando assim o vértice que deu 
inicio e fim à. presentedescrição perimétrica perfaendo urna área total ,  
de 5.090,94 metros quadrados.- O Oficial Designado,. 	¼  
(Fiávio Willians Fernandes).- Rolo n° 3.859- Protocolo n0  11 OS75. - 1O.75.- 

c UALQUE QUAQUE A .TERAÇAC, AS URA OU EMENDA. i VALI: A ESE rG OCLhEC 
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29.93 

ER'flFCO E DOU FÉ, que a presente cópia. cornpgsta ce Estaco 8.51  
3. 	ág.. fo 	extra-da nos termos do art. 19. 	1 	da Lei 

IPESP 5.82 
Rjsr5I .58 

Federal i^ 6.015i3. da matricula 2~ sore a qual não Trib. justiça 2.05 
há qualquer alienação ou anus reais além de que ne!a Ministério Público .44 
conteii. (65193) lmp. Municipal 	 0.89 

TOA  	50.22 

PRAZO DE VALIDADE 	 Conferência feita pc - 

Parafirsdodpotorisc VcoarticcCec Feder 	 , 
93.240e86. e 	e:ra 	c 	cio item-11,5  cc Cap. XIV co, /T,'.&Ã.J/Á 

Provimento CGJ 58189. a peserlte certidão é VALIDA POR —4arja Lenir Pinotti Anemo 
30 DIAS, a contar da data ca sua emissão. 	 21  OdIa Sbstitu 

Taquaritinga, .19 de maio de 2017 
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L
150/3.- 

fé ga 10 de iaaro de 1.980.- Escre 
ventc. 	'- - .1m 

o R.8 - 4i5OJ 
-. 'D0R 	 -  : Bano 	 f 	por sua agencia eao Pa.u.o.- 

)EVEDORÀ; C0PAI1H INDUSRIÁL E M=AITIL IL PAOLTI, 
ao representada pelos ava1tas.- 

AVALIS11AS  JORGE 1,71L$OR 55U31RAJACOB,.. CPF 024.205.118-91 - 
AIiONICCARLS ESIMEIRÁ JACOB, OPF-. 004.224.958-91, diretoes. 

fTuLo: Cédula de crédito is'triá1 emitida e. 24 de naro' 
de 1.980.- 

F0R.A DO i'i0:  Hipoteca registrada em 12 Crau, à a.1 te - 
por objeto financiamento destinado ao agamento ae copronis-
sos oriundos das aisic.6ê dê niatrias primas- , materiais se- 
cndrios e embalagens, 	em poder da eixiterte, a serem uíSi- 
1.-Lzadas naindustria, eitad.a no RM. 39,45b da Via Àhanguera 
ám Cajar.- 	 - 

VÀLOR: Gr.$82.000.000,00, pagáveis na forma prevista na 
la, cuja copia fica aru.ívada neste 0ar:ri 

VENCIENTO: 24 de março - de 1.961.- 

JUROS: -Os. constantes do titulo.- 
VIDE R.5.052- .L 3.- 	scr, 	- 

-e 

.( Av BAC -DE CAC 

ÁV.09- Procede-se a preaaveraO nos %e=os. do mora 
o datado de 15.10.81, que fica aniiivado em Cart6rio, a fim-

de ricar constando que o Banco credor autorizou o CANO LAiEi-
TO ia 'Cédula Riu-ai Hipotecaria, registrada sob n 3.052-L 3, 
ai é objeto do R.8 desta matriQula.- Dou f-. 2aquaritin-
ga, 26 de novembro de 1.°S1.- 

(1L 	(Aurora A. GiodIo) 

neste - 

	 e. 

Apos. 

11.1ó0'  DO 
2.232,00 
1.674,00 

15.066,00 
GUIA N2 496 

g 

co  
é, 

21 

CARTÓRIO--DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
TA QURI 	c-tSp 

LIVRO N.2 - REGISTRO GERAL. 

uari;. ga, 10 de abril de 1.980.- 
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[Fc:,L,3 .- 
-   	VCRSO 

? Em 19 da Junho da .1.985.- 	(EMRNT  
W. 

- Procede-se a presente, a rim de ficar c 
Credito digo, Que as 	u as a r Ced l 	d Ced , 	 ito 1  
das nèv-05, desta iatricu1a, achaev 
DA5- Dou Fe.- Escrevente Autorizado, 
(P.aeirno Pereira Marques Juriior),- 

"AU.11" e. Em 29 da Junho de 1985.- ZAÇQ)  
Procede-se a oresente, a in d- ficar coas an .- que o imo 

, 	./ vai obj&to desta matricula, 	- 	a1iza 	àrimetro 
t5 

	

	 a 	' de aio- Dou rbanc desta cidade, cor 
f.- Escrevente Autorizado, 	  

(Adtrao.Perei_ ra Marques Junior)- 
Enilts;4.200 - Est;1.134 - RD s;40 -1L:6.174 

GUIA N12. 

	

'tR12 - rn 19 cc Junho.da 1.985,- 	(VENDA) 
Por escritura lavrada em 11 .de )unho da 1,985, nas notas- 

do 1 Tae11ao deste comarca, no livro flQ 167, Pis. 01/05;  e 
proprietaria COMPANI-liA INDU3TRIL E MERCANTIL PAOLETTI, ja --
qualificada, vendeu, pelo preço de Cr.$30..J00.000 (trinta mi-
lhoes de cruzeiros - valor da escritura) e Cr.$32.225,937 - - 
(trinta e dois milhes, duzentos e vinte e cinco mil, novecen 
tos e trinta e sete cruzeiros - valor venal), a-firma 9/A. --
STFAWI COMERCIAL, com sede a "oro .oa cidade— de Jabot-icabal,- 
neste Estado, a A nidàJiarecha1 Oóodoro 965, regis-trda na - 
JUCESP sob nQ 143.618L  inscrita no CGC/Mr sob n950,.'377.142/ 
0001-40 e com inscriao estadual sob nQ 391005,643, .r.e.presen tada por seus diretores Jayme de Stf'nj, brasileiro, casados  
industrial, residente na cidde de Jaboticaba.1, portador do - 
RC. 2.101.704 e inscrito no CPP/NF 	. •Q 01-2.1 .1L98-72 e - 
Nilo de Stefani, brasileiro 	asado, i'ndustr. 	- residente em Jaboticabai, portador do 	947,475 e 	se 	no CPF/MF.nQ 
012.176.318_B7, . imovel ob>t_es-t 	Z-Z 	 o qual acha- 
se cadastrado Ci-ce, sob n2 -_ 7.079 6 - Esc. AutQ,, 	 (Reim' Pereira Mar..- ques Junior). - 
Emlts:400_800 - Est: 

(Segue fIa. 04). 

QUA.QU E 2 ADLTEA;Âc. RSL R A 0_ EMbA. IKVAUDA ES7  DOCUMENTO 
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( 

       

   

"R.13" - 	 Em 14 de mo de 2.004 	- - 	(LOCACÃO) 
Pelo Contrato Particular de Locaçáo, datado de 14 de abril de 2.004, na cidade de 
Jaboticabat, a proprietária 5/A 51rtFA*1 COMERCIAL, já quaWloada, 
LOCACÃO, aõ TRANSPORTES COLETIVOS JAUOT1CADAL TURISMO LTDA., 
pessoa jtaidlca de-. dkeWo privado, de4damerde hucríta no CNPJ sob ii. 
4.338.654/001-68 e lnscrfçáo Estadual n.° 391.028.116, estabelecida na cidade 
de JabotIcabaL'SP no Rua Batista Tórlo de Akrelda flQ  430, JerdMt Angtaca,1 
com a flanca  do Sr. JOÃO ANTOMO BRESSAN, RG. r° 3.074.139/SSP!SP e 
CIC.. ri.0  081.372.108-04 e s/m. PIIZA MARIA PUITRINI BRESSAN, RG. ri.0  
3.989.461-SSP!SP e CIC. n.0  436.779168-81, bradeas, casados r regime da 
ccmwihâo de bens, empresários, pte do knóvel desta n1c&úa, constulda 
por 'wn terreno IrregulaM, sio á Averda Carlos de Bilo. com  as seguintes 
medidas ecoi*oraç6es 27,00 metros de frente para a Avenida Carlos de 9ro; 
deflete à esquerda e segue 188,30 metros, confrontando com 6/A Stefáni 
Comercial; deflete à esquerda a segue17,511 metros,.corWrontando com 6/A. 
Siáfani Comercial; deflete á esquerda e segue 36,30 metros, confrontando com 
S/A Stefani Comercial; deflete à direta e segue 31,20 metros, confrontando com 

.SIA Stéfanl Comercial: deflete á esquerda e segue 18,50 metros, confrontando 
com S/A Stéfanl Comercial, deflete à esquerda e segue 480 metros, 
confrontando com S/A Stéfant:Comerclal deflete à direta e segue 98,70 metros, 
confrontando coOm S/A St'éfanl Comercial, chegando ao ínícia do seguinte 
memorial, perfazendo a área de 6406,63 metros quadrados, pelo prazo de doze 
(12) meses, kcIando-se em 01 de meio de 2004, com término em 30 de abril de 
2.005, msd1ar 	. g 	• einal de R$ 1.500,00 (um mà e wlnhentos reale), a ser 
qildado pe .catárla rio dia O ( , •. m "sequente no vencido, na sede da 

Locadora.- - Escr. AJM', 	Á /zU 	(Aurora A.GP.Marques).. Rolo 
n.° 1.805 

   

 

   

   

     

"R.14" - Em 14 de outubro de 2.011.- (INTEGRALIZACÃO  

   

  

Por requerimento datado de 05 de outubro de 2.001, com firma 
reconhecida; alteração contratual, datada de 18 de março de 2.011, na 
cidade de Jaboticabai-SP., devidamente registrada na JIJCESP sob r.° 
35220877750 em 26 de setembro de 2.006, e demais documentos 
anexos, que ficam microfiimadosneste Cartório, a proprietária S/A. 
STEPANI COMERCIAL, já qualificada, transmitiu, pela importância de 
R$ 37.97914 (tri±ita e sete ni1, novecentos e setenta e nove reais e 
setenta e nove centavos), a-  titulo de. int.aIiacão de cat,ital social à 
empresa STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na cidade de 

cot= no versa  

  

           

           

           

-- 

Rua Miguel Anselmo, 352 sala 01 - Taquaritinga - Centro - CEP 15900-000 
Fone: *(116) 3253-2544 - e-mail: atendimento©ritdpjtaquaritinga.com.br  
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Jaboticabal-SP., na Rua Luiz Nie 
inscnta no CNPJ/MF so n° 08.326 
matricula.-  O Oficial Interino, 
Pereira Marques Junior.- Ro 

"AV15" 	E 	deagosto 

abano 
desta 

-(Adelmo 

PLoccde-se a presente, rios termos do requerimento datado de 27 de 
fevereiro de 2.012, com firma reconhecida, mapa, memorial- descritivo, 
AR'!'. e -demais documentos anexos, que ficam microfilmados neste 
Cartório, a fim de ficar constando que o imóvel desta matricula, possui 
atualmente, as metragens, divisas e confrontações seguintes: Tem inicio 
no vértice 13, este situado à 88,89ms. da intersecção do alinhamento 
predial, lado impar da Praça  1° de Maio, com o alinhamento predial, lado 
impar da Avenida João Di Jorge; daí, segue confrontando com Ângelo 
Biondi (matricula n° 8.462), com azimute 238°1931" e de 37,56ms., até o 
vértice 14; daí, deflete à direita e segue- confrontando com José_, Carlos 
Benevente (matricula ri 22.149), com azimute 238°19'31" e de 9,05ms., 
até o vértice 15; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com 
Nivaldo Martins de Mendonça (matricula ri°  22.148), com azimute 
238119'31" e de 13,95ms., até o vértice 16; daí, segue..- no mesmo 
alinhamento e confrontando com Elza Aparecida Borzi Mendonça 
(maricu1a n° 1.861), com azmute 238°19'31" e de 1 1,05ms., até o vértice 
17; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com Dorival Bonfá 
(matricula n° 11.798), com .-azimute 238°19'31" e de 11,20ms., até o 
vértce 18; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com José 
Luiz Pereira Rodrigues (matricula ri°  10.129), com azimute 23801931» e 
de 1 1,67ms., até o vértice 19; dai, segue no mesmo alinhamento e 
confrontando com João Laerte Durante (matricula, no 10.008), com-
azimute 238°19'31" e de 16,00ms., até o vértice 20; dai, segue no mesmo 
alinhamento e confrontando com Inês Aparecida Colombo Locchetti 
(matricula n° 2.989), com azimute 23811931!' e de 1 1,2Oms., até o vértice 
21; daí,-segue rio mesmo alinhamento e confrontando com Claudenir 
Saicra (transcrição n° 20.718 - Livro 3-A4), com azimute 23811931 e de 
11 ,OOms., até o vértice 22; daí, segue no mesmo alinhamento e 
ccnfrontando com Neide Barbizan Colombo (matricula n° 17.324), com 
azimute 238°19'3.1» e de 10,60ms., até o vértide 23; daí, segue no mesmo 
alinhamento e confrontando com Neide Barbisan Colombo (matricula ri°  
4.126). -com azimute 238°1931" e de 4,87ms., até o..vértice 24; dai, 

-- 	 coiitiuua fls. OS 
1 

AF 

OJAtOUER A 	RAÇQ. '.ASt.RA C. jENt.. NÂ ESTE OCUM 
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defcte à direita e segue confrontando com Antonio Ricardo Roms 
(matricula ri° 12.217), com azimute 342°35'58" e de 10,39ms., até o 
értice 25; daí, scgue no mesmo alinhamento e confrõttando com Alvaro 

Antonio Amoni (matricula ri° 24.458), com azimute 342'35'58" e de 
10,45ms., até o vértice 26; daí, segue rio mesmo alinhamento e 
confrontando com Claudir Pedro Carrasqueira (matricula n° 4.570), com 
azimúte 342135'58" e de 10, lOms., até  vértice 27; daí, segue no mesmo 
alinhamento e confrontando com ~alão Barbin (matricula n° 
11.048), com azimute 34213558» e de 10,30ms., até o vértice 28; daí, 
segue no mesmo alinhamento e confrontando com José Roberto Micali 
(matricula no 10.436), com'azimute 342°35'58" e de 5,92ms., até o 
vértice 29; daí, deflete à esquerda e segue confrontando cori,i José 
.Roberto Micali, com azimute 329°46'10» e de 4,50nis., até o vértice 30; 
dai, deflete à esquerda e segue confrontando com João Ferrafoili Neto 
(matricula n° 5.052, com azimute 315107'45` e de 10, 16ms., até o vértice 
31; daí, segue iio mesmo alinhamento e confrontando com Francisco 
Anonio Betassi (matricula n,° 10.009), com azimute 315'07'45" e de 
10,25ms., até o vértice 32; daí,- deflete à esquerda e segue confrontando 
com Francisco Antonio Betassi (matricula n° 10.009), com azimute 
229021'23" e de 2,41ms., até o vértice 33; daí, deflete àdireita e segue 
confrontando com Maria Angélica Detogni (matricula n° 8.236), com 
azimute 328001'43" e de 10,10nis., até o vértice 34; daí, deflete à direita 
e segue confrontando com Samuel Pinheiro da Silva (matricula ri° 4.8351.-
com 

.835);
com azimute 34112'08" e d.e 0,45ms., até 'o vértice 35; daí, deflete à 
esquerda e segue confrontando com Samuel Pinheiro da -Silva (matricula 

O 4.835), corri azimute 31605455e e de 10,00ms., até o vértice 36; dai, 
defle~t.e à direita e segue confrontando com Adamo Lui Netto-.(matricúla n° 
19.716), com - azimute: 29°OO'l 5» e de 0,40ms .., até o vértice 37; daí, 
deflete à esquerda e segue confrontando com Adamo Lui Nçtto (matricula 
ri° 19.716), com azimute 31213642" .ede 12,60ms., até o vértice 38; dai, 
deflete à esqperda e segue confrontando com Gumercindo Colombo 
(matricula n° 8.803), com azimute 312104'13" e de 13,70ms., até o 

- vértice 39; dai, deflete à esquerda e segue confrontando com Waidomiro 
Carvalho (matricula ri° 8.244), com azimute 309136'16" e de 12,00ms., 
até o vértice, 40; daí, segue no mesmo slinhamento e confrontando com a 
Prefeitura Municipal de T-a.quaritinga.(matricula n° 5426),om azimute 
309036'16» e de 25,20ms., até o vértice 41; dai, deflete à esquerda e 
segue confrontando com. Stéfani Comercial Ltda. (matrícula ri" 149), com 
azimute 100°52'56" e 222,52ms., até o vértice 13, chegando ao vértice 

-- continua no verso 

Rua Miguel Anselmo, 352, sala-Ol-- Taquaritinga - Centro - CEP 15.900-000 
- 	 Fone: (16) 3253-2544 - e-mail: atendimento@ritdpjtaquaritinga.com.br  
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que deu inicio e fim à presente descrição periniétrica; perfazendo assim, 
urna áiea to: 	9.719,30 meros quadrados.- O Oficial Deignado, 

- - 	ávio Wi]lians Fernandes).- Rolo-n° 3.818- Protocolo - 
1.08 2.- 

CERTIDÃO 	 CUSTAS 

— 	 ErnoIurne1 
1 0ERtFICO E DOL PE, e uG a prawte cópia, cooc- 	de 
10. pag.. fo: extraida rios ter lPE-SP nos do art. 19T- 10 da 	istroCi ederal ri0 6.015.73. da niatrtcu!a 150. sobre a ivaI 	 Justiça qua3Ler alienação 04 t,us 	lerr do ",nela contè~,m 1Mi nistério PbIico 
(65185) 	 irip. 	unical  	0.89 

rAL 

5.82 

144 

5C.22 

PRAZO DE VALIDADE 	Corrferênoia lmta por  

aa frs co osposto no ,nco !V do art. 1 	do Dec. Federa!  
1,0 	32456. e Ie1r3 	do Cem 15 do Car 	XV do 

vrerde CGJ Mg. a peserze cart.00 é VALIDA 	 ir pinoi Anselmo 
30 OAS a contar da_data cia sua ernssãc 	

.' 	( 	Z• 01cIa SbSWts 

Tauantina, 19drnaiode2017  

A 	E.Z'Ã. OSUA 	4ENL)& AUoL. EseDOCUMENTO-  
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COMARCA DE TAQUARITINGA-- ESTADO DE SÃO PAULO 
TABELIÃO DURVAIINO CRISTIANO WETTERIC}1 DOM1NGUES. ' 

e 1

1 

PRIMEIRO TRASLADO  
Livro -no 406 1 Páginas n° 294/305 

ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL  j  VALOR R$ 4.985.000,00. 

AIBAM,  quantas esta virem, que aos DEZENOVE (19) dias do 
mês de MAIO (5) do ano de DOIS MIL e DEZESSETE (2017), 
nesta cidade e comarca, de TAQUARITINGA, do Estado de São 

Pavio, em cartório, perante mim, Escrevente e o Tabelião. de 
Notas, -ue esta subscreve, cõrnoareceram partes entre -si, 
justas e contratadas, sendo de um,. lado como outorgantes  
expropriados:  STEFANI PARTICIPAÇÕES LTD, pessoa jurídica de 
direito privado, sediada nesta cidade de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, à.Rúa Luiz Niero, n° 800, sobreloja, Sorocabano 
OE9.' 14.871-130), inscrita no CNPJ 	08.326.990/0001-64, 
com situação ativa, devidamente registrado na. JUCSP sob n° 
537.287/16-4, cujos documentos ficam arquiva'dos nestas Notas 
na frmade cópia reprográfica autenticada, em pasta especiài 
de Contrato- Social de n° 01-AC, ,sob n?' de ordem 020, 
juntamente com a ficha cada8tral completa emitida através" do 
sítio' da JI.JCESP em 19/05/201.7 e autenticada elet?onicainente 
sob n° 8603380; 	epreêent&, neste por seus: diretores: 
MARCOS. DE STÉ.FANI,  brasileiro, engenheiro civil, casado, 
portador da cédula de identidade RG no 7.6O4.331-9-SSP/SP, 
inscrito no .CPF/MF sob 	O  020.541.608-06, residente. e 

1 	1 

--'---ddrniciliado na Avenida do Carmo, no 400, apartamento n° 
1.602, Centro, na cidade de Jjabot,icabal (CEP 14 870-500), 
.Est'do de S'b. Paulo; e, HUGO DE STÉFANI,  brasileiro, 
administrador de empresa, casado, portador da cédula de 
identidade RG.n° 6.153.188-3-SSPISP, 'inscrito no CPF/MF sob 
n°  030.956.048-90, residente e domiciliado à Rua Floriano 
Peixoto, no  1.100, apartamento n°  71, Centro, na cidade de 
Jaboticabai (CEP. 14.8.70-810), 'Estado de São Paulo; nos 
termos da cláusul-a 4 (quarta), lI  (décima primeira) e 12 
(décima segunda) dó contrato social consolidado acima 
mencionado; e, de out-ro lado, como outorgado , expropriante: 
EJflA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAQURITINGA, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede .e estabelec5da na Praça 
Dr. Horácio Ramalho, n°:l60, inscrita no CNPJ/MF n°. 

72;130.818/000l-30, cm sua situação cadastral ativa, 
conforme comprovante 'dê inscrição cadastrai emitido peio site 
da Receita Federal do -Brasil, neste 'ato prê,entada 'por seu  
Prefito,  Vanderlei José Mársico,  brasileiro, divorciado, 
empresário, portad9r da cédula de identidade R.G. n°. 
•4.758.415-SSP-SP. e inscrito no CPF/MF. Sob n°.434.939'988-
72, r.esdenze e domiciliado'-na rua Visconde do Rio Branco, 

O• 441, ' Centro, nesta cidade, o' qual foi d,evidamente 
empossado no "cargo através, da Ata da Sessão Solene de 
Instaaçàd da, 171  Legislatura (2017/2020), datada de- 1° de 
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Relat.Lvos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União - 
CND - PGYN - RFB,  em nome FAZENDA PÚBLICA do MUNICÍCIPIO de 
TAQUARITIWGA,  emitida aos 18/0572017, válida até 14/11/2017; 
com código de controle n°  344D.5cAl.E275..CC89, com base na 
Portaria Conjunta PGFN/RFB -. 'n° 3, de 02/05/2007, cuja 
regularidade 'foi yerificadà pr este tabelião por meio de 
acesso direto e pessoal à página.- -mantida pela SRF na 
Internet, no endereço: "wwW. receita. fazenda.gov.br" e -que, 

:-nos -termos do item III, do Artigo 6° ,,da Lei no 8.935/1994, 
certifica ser autêntica; 	b) Certidão Nega-ti-vá de Débitos 
Trabalhistas -- cNDT,  em nome da utorgante" •expropriante 
STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA,  expedida aos 19/05/2017, sob n° 
129135300/2017, - válida até 14/11/2017, conforme Recomendação 
n° 03/2012 de 15/03/2012, do CNJ - Conselho Nacional de 
-Justiça e do Provimento n° 08/2012 da ,Çorregedori-a Geral da 
Justiça do' Estado de São' Paulo; certidão esta cuja 
regularidade foi verfflcada por este tabelião por meio de 
acesso diretÔ e pessa'i à página mantida pelo Tribunal - 
Superior do Trabalho, no endereço: "www.tst.jus.br" e que, 
nos termos do item' III, do Artigo 60  da Ler— n' 8.935/1994, 
certifica serem autênticaS;" c) 'Certidão Negativa da Justiça  
do Trabalho da 15' Região,  em nome da 'outorgante expropriante 
STEFANL' PAR TICIPAÇÕES LTDA,  emitida aos 19/05/2017, sob n° 
303028/2017, válida até 181cyS/2017, cujá regularidade foi 
verificada por esté tabelião 'por meio de acesso direto e 

pessoal à página matid pelo Tribunal Regional" do Trabalho 
da 15 Região, -Poder Judiciário Federal, no endereço: 
"www.portal. trt15.jus.br" e que, nos termos do item III, do 
Artigo 6°  da Lei n° 8.9-35/1994, certifica serem autênticas; 
e, e) Certidão Negativa de Débitos Tributários da-- Dívida"-
Ativa cio Estado de 'São Pàulo,  nos termos da Resolução 
• Conjunta SF/PGE 03,-de 13 dé Agosto de 2012, publicada no 
-D.O.E. de 17/0/2010 - Seção 1, p. 21, em nome da—outorgante 
èxproriante 'STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA,  emitidas nó dia 
19/05/2017, sob n° 15221563, válí'd& por 30 dias contados de 
sua emissão e cuja regularidade foi •verificadà, por, este 
tabelião potmeio de acesso. dire-o e pessoal à-página mantida 
pela Procuradoria Geral • do Estadb de São' Paulo, no sítio 
https://www'. di vida etiva.pge.sp.gov.br,  e que, nos termos do 
item III, do artigo' 61  da ''Lei'n° 8.935/1994, certifica 
serem autênticas. Todas as certidões acima descj.tas ficam 
arquivadas nestas notas em pasta especial de ações pessoais 
de n° 014, sob ordem  n° 16. Pelos outor,gantes me foi 
apresentada ainda 'Certidão Negativa de Débitos Imobiliários  
da Prefeitura Müncipal de Taquarítinga/SP,  emitida 
diretamente no endereço - eletrônico "http://www.taguari   
tinqa.sp. gov. br",  às I643:33, 16:43:55 e 16:44:09, do dia 
19/05/2017, com código de controle n° 5BC2DA45943148D0, 
1E87474C87E81307 e E3A92343800EDCE, válida até 18/06/2017, 
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que ficam arquivadas nestas Notas em pasta especial de 
Certidões Municipais de no  01, sob ordem no  068, 0.69 e 070. 
Pelas partes me foi apresentado todos os documentoe 
certidões necessários-  e exigidos para este ato, inclusive as 
certidões negativas de ônus, alienações, ações reais e 
pessoais reipersecutórias do imóvel, tendo sido dispensada  
expressamente a apresentação de demais certidões, respondendo 
as mesmas, expressa e solidariamente, por eventuais débitos 
de impostos, taxas, tarifas e ou tributos em atraso para com 
as Fazendas Públicas e -suas autarquias, que possam incidir 
sobre o descrito imóvel, tudo de conformidade com a 
legislação vigente, declarações estas que prestam sob suas 
responsabilidades, civil e criminal. Pelo outorgado 
expropriante, FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, 
representado na forma já indicada, fôi-:-me dito que aceita a 
presente escritura, em. todos os seus expressos termos.; como 
nela !i"è contem e declara. DO ITBI:  Este 'ato está imune ao 
fato gerador do imposto sobre transmissão de bens imóveis 
'inter-vivos", pois a desapropriaçãQ é forma originária de 
aquisição da propriedade, conforme reza o artigo 150, inciso 
VI, aliiea 'a", da Constituição Federal (imunidade 
recíproca). DO CARÁTER ORIGINÁRIO:  Pela Apelação Cível no . 
990.10..415.058-2 da 'Comarça de São Bernardo do Campo, deste 
Estado, diante,: do ACÓRDÃO do Conselho Superior da 
Magistratura, publicada no DJE de 24/08/2011, reconheceu o 
Colendo Conselho que a Desapropriação Amigável é modo 
originário de aquisição da propriedade. Emitida DO! - 
Decláração sobro Operação Imobiliária,' conforme Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita Federal.. O outorgado 
expropriante, por sei.representante, declara que foi por mim, 
Escrevente, orientado sobre o que dispõem os artigos 1.227 e 
1.245 do Código Civil, ou seja, sobre a necessidade do 
registro da presente escritura. DA CENTRAL DE 
INDISPONIBILIDADE DE BENS:  'Em AtendiÍnento ao disposto no 
Provimento CG no  13/2012 foi. realizada consulta, na base de 
dados da Central d&'Indisponibilidade de Bens, no endereço 
eletrônico 	http://www.indisponibilidade.org.br, 	onde 

verificou não haver nenhum registro de indisponibil idade de 
bens para o.número do CNPJ dos vendedores e compradora, tendo 
sido gerado, nesta data, na ordem de qualificação das partes, 
os seguintes código, de consulta (hash): f6a0.69.f3.464b.5a38. 
a376.be54.cce9.5306.'D807.7c1e REQUERIMENTO: Pelas partes me 
foi, -dito que autorizam-se fada junto ao Registro de Imóveis 
desta Comarca todos os registros e averbações que se fizerem 
necessárias e assira o requerem. ASSfl.! o disseram e dou fé. A 
pedido das partes, digitei apresente que lhes li, acharam 
conforme, aceitaram, outorgaram e assinam; doa fé. Selada de. 
acordo com o Regirtento de Custas em vigor, artigo 8°  da Lei  

n°.'Ii.331, de 26 de dezembrode 2002, cujo total' foi recêbid 
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e as guias de recolhimentos fóram arquivadas em pasta 
própria. EMOLUMENTOS 	IMÓVEL "A": •Ao Tabelião: R$ 5.8O,41, 
Ao Ministério Público: 	$ 248, 66. À Santa Casa: R$ 51, 80. 
Total: R$ 5.480,87. EMOLt»NTOS - IMÓVEL "W': Ao Tabelião.-
R$3.984,96. 

abelião:
R$3.984,96. Ao Ministério Público: R$ 191,28. À Santa Casa: 
R$ R$ 39,8 S. Total: R$ 4.216,09.. EMOLUNTOS - IMÓVEL "C": Ao 
Tabelião: R$- 2.596,57. Ao Ministério Público: R$ 124,64. A 
Santa Casa: RS 25,97. Total: R$ 2.747,18.. Eu, (a.), Bel. 
Gustavo Scache Belardinuci, Escrevente, lavrei. E, eu, (a.), 
Bel. Durvalizio Cristiano Wetterich Domingues, Tabelião, a 
subscrevo e assino em público, e vaso. (a.a.) STÉFANI 
PAR TICIPA ÇÕES LTDA - MARCOS DE STÉFANI // STÉFANI 
PARTICIPAÇÕES LTDA - HUGO DE ESTÉFANI // FAZENDA PÚBLICA DO 
MTJNIC±PIÔ DE TAQUARITINGA - VAN'DERLEI JOSÉ MÁRSICO // 
PROCURADOR MUNICIPAL - THOMAZ ~ANDe GABRIEL SOUTO. 
Legalmente selada. ERA o que se conti 	e, dita escritura; 
dou fé. Trasladada em seguida. Eu, __, 	1. Durvalino 

ri.stíano Wetterich Dominga-es), Teliào, a digitei, conferi, 
subscrevo e assino -.-.em público e raso. 
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janeiro de 2017, da Câmara Municipal de Taquaritinga, da qual 
rica cópia arquivada nestas Ntas, na pasta denominada "Leis 
Municipais" de n°.02, sob o n°. de ordemb01. Comparece 
ainda, o PROCURADO MUNICIPAL,  THOMAZ FERNANDO GABRIEL SOUTO, 
brasileiro, casado, ortádor da cédula de identidade RG no 
41.574.529-9--SsP/sp, inscrito no CPF/MF sob n° 311.092.808-
66, residente e domiciliado à Rua Airton José Girotto, no 77, 
Laranjeiras II, nesta cidde de Taquaritinga, Estado de São 
Paulo. Os presentes reconhecidos pelos próprios de que trato 
de mim, Escrevente, em face à documéntaçào apresentada, do 
que dou fé. E, perante mim, pelos outorgados expropriados 
anes merrc-ionados me foi dito que for força do XO=TO n°-
4.550, de 20 de fevereiro de 2017; do Prefeito Municipal de 
Taquaritingá, Sr. Vanderleí José Marsico,' os imóveis objetos 
desta, forauL- declarados de utilidade pública, conforme O 
decreto acima que fica arquivado nestas Notas em pasta 
especial de Leis Municipais db no  02,-"-.sob ordem 04 Assim, 
pelo d'ecreto acima mencionado, foi declazado de utilidade 
pública, 'para 'finá de despropriação amigável ou judici'al, os 
seguintes imóveis: A)' 'UM TERRENO com a área de 18.641 ms2 
(dezoito mil;.,seiscentos e quarenta e nu metros quadrados), 
inclusive todos os prédios nele existentes, sem exceção de 
urna área construída de2.152,00-ms2. com  as seguintes divisas 
e confrontações: "começa no ponto "A", sobre o cruzamento da 
Rua Barão do T.riwfo com a práça 11  de Maio, até o ponto "B" 
na distflcia: de 11,00 metros; dai - segue pelo atual 
alinhamento da praça 10  de maio, até o ponto "C", na 
distância de 30,50 metros; do ponto "C", continua pelo atual' 
alithamento da 	raça 1° - de maio, até o ponto "D", na 
distância de 3,Ô0 metros; deste ponto continua-  pelo atual 
alínhamento da praça 10  maio, at,éo ponto: "E", 'na distancia.. 
de 90,00 metros; daí prossegue acompanhando o a1inhanento da-
plataforma da antiga estação na Estrada de Ferro A.rarquara 
até o ponto "F", na distancia de 15,00 metros; do ponto "F" 
segue pelo prolongamento da estrada da Vila Rosa até o'-ponto 
"G", na distancia de 18,00 metros;' do ponto "G" segue péla-
divisa de José 'M'. dê Mendonça, até Y"ponto "H", na distância 
de '86..,  00 metros; "do 'ponto*, "H"; segue pela divisa de José M. 
de Mendonça até o ponto "1", na distancia de 21,00" metros; do 
ponto "1",, segue pela divisa de José M. de Mendonça, até o 
ponto "J",'-  na distancia de 116,00, metros; dó ponto "J", segue 
pela divisa de José M. de:Mendonça, até o ponto "K", na 
distancia de 19,00 metros; do'pon-to "K", segue pela divisa de 
José' M. de Mendonça até o ponto "L", na distância de 134,00 
'metros; do ponto "L" segue pela divisa de José M. de 
Mendonça, até o ponto "M", nadistancia de ;.137,00 metros; do 
ponto "M"" segue pelo córrego Ribeirãozínliç até o ponto "N", 
na distancia de 29,00 metros do ponto "N" segue peladivisa 

Os6rio Caiu, até. q.  ponto "O", na distancia. de 151,00 

; 	7 
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metros; do ponto '0", segue pela divisa de Osório Caiu, até 
' 	oponto "P", a di.tancia de 37,00 metros; do ponto 1'P", segue 

pela divisa da Prefeitura Municipal, até o ponto "A", de 
oarcida, ha distendia de 27,00 metros, sendo que dito imóvel 
confronta pelas faces A-B, B-C, C-D e D-E, com a praça 10  de 
Maio; pelas faces E-F e F-G, com o prolongamento da Estrada 
da Vila Rosa; pelas faces W--H, H-I, I-J, J-K, K-L e L-M, com 
José Marques de-  Méhdonça; pela face M-N, com o córrego 
Ribeirãozinho; pelas faces N-O, O-?, com Osóri CaIu, pela 
face B-A, com a Prefeitira ?4unc7cal" Faz parte do .nrovel 
descrito 1  a. servidão, de pssagem de canos d'água instituída 
por Florindo Fernandes Carrera e sua mulher em favor da 
proprietária, conforme inscrição sob no. 2.594 - L°. 4-D, 

72. Referido imóvel, com a retificação de área  
promovida constante da "Av. 13" da matrícula abaixo  
menctonada, possui atualmente as seguintes metagens, divisas  
e confrontações: Tem início n&  vértice 02,--este situado à 
149,86m, da intersecção, do alinharnento predial, lado par da 
avenida Gagli.ano F Pagliuso com o alinhairento predial, lado 
rrpar da Praça Chico Mendes, dai, segue pelo alinhamento 

rá predial, lado impr da Praça 10  de Maio, com as seguintes 
medidas: az.174°2446" e .6,83ms., até o vértice 03; 

/ az 86°08'43" e 4,-77ms , até o vértice 04, az 175°14'26" e 
6,07ms.,atéo vértice 05; az. 85120 103" e 82,07ms., até o 

à. vértice 06; daí, deflete à direita e segue pelos sê,-mentos de 
retas de, concordância do-alinhamento predial, lado par da 
Praça 10  de Maio com o alinhamento predial, lado ímpar da 
Avenida João Di Jorge, com as seguintes medidas: az. 
93°24'53"•. e 374ms., até : 	vértice 07; a "-*z.121°41'lS 	e 

- 
até o vértice 08; az. 148°00'28" e 3,08rns., até o 

vértice 09 az. 173°37'48" e 2,9Oms., até o vértce 10; daí, 
• deflete à'-.direita e segue pelo alinhamento predial, lado 
irnpar da Avenida João'Di Jorge, com as seguintes medidas: 
• az.176009'13" e 23,04ms., até o vértice 11; az.179102'16" e 
23,30ms., até o vértice 12; az. I8i02939// e 34,66ms., até  
vértice 13; daí, deflete à direita e segue confrontando com a 
Stefani Comercial Ltda... (matricula n° 150), com azimute 
280052'56" e 222,52zns., até o vértice 41; dai, deflete à 
direita e segue confrontando com Stéfani Cmercial Ltda. 
(matricula n° 51 - unidade A), com azimute 29140 125" e 
79167ms., até &: vértice iD; daí, defl.ete à direita e segue 
confrontando córa Stefani Comercial Ltda. (matricula n° 

• 12.704), com as segLiintes medidas: 1D-1C = az.1 13026'24" e 
10,OOrns. e 1C-1B 	az.290 0'25" e 17,00ms; daí deflete à 
direita e segue pelo alinhamento predial, lado impar da P±aça 
Chico Mendes,, com azimute 113026 124" e 70,36ms., até o 
vértice 02, chegando tao vékticé que deu inicio" e fim a 
presente descrição perírétrica; perfazendo assim, uma área 
total de 15. 652,24 metrõs quadrados. O imóvel acima descrito 
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encontra-se devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de 
Taquaritinga sob no 77 (inscrição n° 0.003.0091.0373.001), 
com VALOR VENAL total estabelecido em R$ 3.252.788,04, bem 
como 1'TRICUIJ sob n° 149 no Registro de Imóveis e Anexos 
de Taquaritinga, cororme certidão de propriedade expedida 
nesta data, 19/05/2017.,  que fica arquivada' nestas Notas em 
pasta especial de CNO de n° 91, sob ordem n° 164. Para 
efeitos.., fiscais- e tributá.os., tbem como acordo estabelecido 
entre as partes, dá-se 'ao imóvel acima o valor de R$ 
2.561.332 155  (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS e SESSENTA' e UM MIL, 
TREZENTOS e TRINTA -e DOIS REAIS e CINQUÉNTA e CINCO 
CENTAVOS); 3) UMA CHÁCARA, encravada na Fazenda Grama, deste 
distrito, mm4cípio e comarca, com a área de 10.200 ms2, ou 
seja, 1.02,00ha, contendo uma casa de tijolos e telhas, com 
área construída de 265,60rns2, com as divisas, e confrontaõës 
seguintes: começa na divisa com outra propriedade da 
compradora, e daí,,"confro.±jtando ço a Avenida Carlos de 
Bi-ito, em rumo SE 1109', na distancia. de 34,58.ais; até a 
divisa remanescente do imóvel dos vendedores; daí, en rumo SW 
54°00 na distância de 148,09ms, dividindo ainda, com' o 
-remanescente de propriedade dos vendedores; dai, em rumo 
NWI9015' na distancia de quarenta enove metros e quarenta 
centímetros, dividindo ainda,, com o remaescente. do imóvel 
dos vendedores; daí, em rumo NW 51 005 1  na distancia de cento 
e três metros e sessenta e' dois centímetros, dividindo, ..ainda 
com 'o remanescente de propriedade--do vendedor até encontrar-'o 
canto da divisa com a propriedade da compradora; e daí, por 
linha sinuosa até encontrar o ponto inicial. Referido imóvel,  
com a retificação de área promovida, passou a 'ter seguinte  
descrição: Tem início nó vértice 13, este, situado à 88,89ms. 
da intersecção do alinhamentopre4ial, lado impar daPraça 1 

ii.t de Maio, com alinhmeo predial, lado impar da Avenida João 
Di-  Jorge; daí, segue confrontando com Ângelo Biondi 
(matrícula n°. 8.462), com azimute 238°19'31" e de 37,56ms., 
até o vértice14; dai, deflete à direi'ta e segue .,confrontando 
com José c,àrlos Ben'ever'ite (matrícula n°.22.149, :' com azimute 
238°19 131" e de 9',05ms.,até o,.vértice 15; daí, sege.no  

-. mesmo alinhamento e ' conftontano com Nivaldo Mart,ihs de 
Mendonça (matrícula n°. 22.148), '-com 4zímute 2. 019 131" e de 
13,-95ms, ..até o. vértice 16;. daí, ,segue no mesmo-alinhamento e 
confrontando com Elza Aparecida Borza. Mendonça (matricula 
1.861) ,--com azimute 238019131" e de 11,05m5'., até,.Q. vértice 
17; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com 
Dorival Bonfá (matricula n°. 11.798), com azimute 238°19'31" 
e de 11,20rns , até o-verti.ce 18, dai, segue no mesmo 
alinhamento .e confrontando com José Luiz ,Pereira Rodrigues 
(matricula n°. 10.129), com azimute 238°19'31'\e de 11,67ms., 
até o vértice 19; daí, segue no mesmo alinhamento e 

(matricula .n°. 10. 008), 
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com azimute 238°193l' e de 16,00ms., até o vértice 20, daí, 
segue no mesmo alinhamento e confrontando com Inês Aparecida 
Colombo Locchetci (matricula n°. 2.989), comazimute 
238°19'31" e de .I1,20ms., até o vértice 21; daí, segue no 
mesmo alinhamento e corfi-orjtarao com C_audenir Salera 
(tz-anscrção n°  20.718 - Lro3-A:), com azimute 238119 13" 
e de 11,00ms., até o vértice 22; daí, segue no mesmo 
alinhamento e confrontando corri Neide Barbizan Colombo 
(matricula n°. 17.324), com azimute 238°19'31" e de 10,60ms. 
até o vértice. 23; - daí,. segue no mesmo alinhamento e 
confrontando com Neide Barbisan Colombo (matricula ri 0  

4.126), com azimute 238019 131" e de 4,87ras., até o vértice. 
24, dai, deflete a direita e segue confrontando com Antonio 
R_cardo Rorns (matricula n° 12 2i7), com azimute 342135158" 
e de 10,39ms., até' o vértice 25; daí, segue no mesmo 
alinhamento e confrontando com Álvaro Antonio A,rnoni 
raacrícu1a n°. 24.458), 	azirnute 342035'58" e de 10,45ms., 

-. ãcé o vértice 26; à í, segue no mesmo alinhamento e 
confrontando com Claudir Pedro Carrasqueira (matricula n°. 
4_570), com azimute 3420 35'58" e de 10,10ms , ate o vértice 

W 	27 dai, segue no mesmo alinham, ento e confrontando co 
Oswaldo Barbizan (matrícula n°. 11.048), com azimute 
342'°35'58' e de 10,30ms , ate o vértice 28, dai, segue no 
mesmo alinhamento e confrontando com José Roberto Micai.i 
(matrícula n°. 10.436), com azimute 342°35'5&" e de 5,92r13. 1  

Ç.1 	vértice 29; daí, . deflete à es querda e segue 
confrontando com José Robe±td Micali, com azimute 329°46'lO" 
e de 4,50rns , até o vertice 30, dai, deflete a esquerda e 
segue confrontando com João Ferraiolli Neto (matricula n° 
5.052, com azimute -315107 145' ede 10,16rns., até o vértice 
31; daí, segue no mesmo alinhamgnto e confrontando com 
Francisco Antonio Betassi (matrícula no. 10.009), com azimute 
315°07'45" e de' 10,25ms.., até 	vértice 32; daí, deflete à 
esquerda e segue coflfrontando com Francisco Antonio Betassi 
(matricula n°. 10. 0'-9), com azimute 229121'23" e de 2,4lms., 
até o-vértice 33ç dai, deflete à direi-te e segue confrontando 
.com Maria Ang1ic Deogni (matícula no. 8.236), com azimute 
32800143" e de 10,1Oms., -até à'rtice -34; daí, deflete à 
direita e segue confrontando com Samuel Pinheiro da Silva 
(matricula n°. 4.835), com azimute 34012'08" e de 0,45ms., 
até o vértie 35; daí, deflete à esquerda e segue 
confrontando com Samuel : Pinheiro da Silva-  (matrícula n°. 
4.83 5), com 'aïimte° 316°54'55" e de 10,OÔrns., até o vértice 
36; daí, deflete à. direita e segue confrontando com Adamo Lui 
Netto (matrícula no. 19.716), com azimute 29100'15" e de 
0,40ms., até o vértice 37; daí-, deflete à esquerda e segue 
confrontando com Adamo Lui Netto (matrícula n°. 19.716), com 
azimute 312136'42" e de 12,60ms., até o vértice 38; daí, 
defléte à esquerda e segue confrontando com Gumercindo 
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Colombo (matrícula n. 8.803), com azímute 312104113" e de 
13,70ms., até o- vértice 39;-.daí, deflete à esquerda e t segue 
confrontando com Wa1domjro Carvalho (matrícula n°. 8.244), 
com azimute 309136'16" e de 12,OOms., até o tértice 40; daí, 
segue no mesmo alinhamento e confrontando com a Prefeitura 
Municipal de Taquaritinga (matrícula n°. 5.426), com azimute 
309136' 16" e de 25,20ms., até o vrtice 41; daí, deflete à 
esquerda e segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda 
c'matrícula n°. 149), crn azimute 100052156/7 e 222.52rnS., até 
o vértice 13, chegando ao vértice que deu inicio e fim à 
presente descrição perimétrica; perfazendo assim,. a área 
total de 9T719,30 metros quadrados. DA LOCAÇÃO QUE  
SOBRE O IMÓVEL:  Conforme "R.13", da matrícula O  150, sobre o 
imóvel acima descrito recaicontrato Particular de Locação 
datado de 14 de abril de 2.004, na cidade de Jaboticabai, a 
proprietária 2/A STÉFANI COMERCIAL, já qualificada, deu em 
locação, ao TRANSPORTES COLTWOS JABOTI CABAL TURISMO LTDA., 
pessoa jurídica de-direito privado, devidamente inscrita no 
CNPJ sob no. 45.338.654/0001-68 e inscrição Estadual .-n°. 
391.028.116, estabelecida na cidade de Jaboticabal/SP, na Rua 
Batista Tibrio de Almeida n°. 430, Jardim Angélica, com a  
fiança  do Sr. JOAO ANTONIO BRESSAN, RG n°. 3.074.139-SSP/SP e 
CIC n`_061.372.168-04 e s/m NILZA MARIA PULTRINI BRESSAN, RG 

3.989.461-SSP/SP e dc n° 436.779.168-87, brasileiros, 
casados no regime da comunhão de bens, empresários, parte do  
imóvel desta matricula,  constitüida por "um terreno 
irregular", sito à Avenida Carios de, Brito, domas seguintes 
medidas e confrontações: 27,00 metros de frente para a 
Avenida Carlos de Brito; deflete à esquerda e segue 188,30 
metros, confrontando com S/A Stéfani Comercial,,- deflete à 
esquerda e segue 17,50 iàetros, confontando com S/A Stéfani 
,Comercial, deflete à esquerda e segue 36,30 metros, 
confrontando. m SIA Stéfãni Comercial; deflete à direita e 
segue 31,20 ietros, çonfrontando com SIA Stani, Comrcial; 
deflete à.querda e- segue, 18,50 metros, cbnfrontando com S/A 
Stéfani Comercial; déflete. à esquerda eàegue 46,60 metros, 
confrontando com S/A Stéfári Comercial; deflete à dirita e 
segue 96,70 metros, confrontando 'com S/A Stfani Comercial, 
chegando ao início do seguinte memorial, perfazendo a área de 
6.40'6, 63 metros quadrados, elo prazo de doze (12) meses,  
iniciando-se em 0-1 de maio de 2.004, com término em 30 de  
abril de 2.005, mediante o aluguel mensal de R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais), a ser liquidado pela locatária no 
dia 10 (dez) do mês subseqüente ao vencido, na sede da 
Locadora. O imóvel acima descrito encontra-se -devidamente 
cadastrado na Prefeituta Municipal de Taquaritinga sob n° 
7079 (inscrição n°01.003.0091.0373.003), com VALOR VENAL 
total estabelecido em R$ 149.769,25, beir como 1TRICUI,ADO sob 
n° 150 no Registro de imóveis e Anexos de 	quaritinga, 
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certidão de proprieciie expedida nesta dat, 
19/02017,  que fica arquivada nestas Notas empasta espec1 
de CNO de n°  91, sob ordem a°  165. Para efeitos fiscais e 
tributários, bem como acórdo estabelecido entre as partes,. 
dá-se ao imóvel acima o valor de R$ 1.590.466,25  (UM MILHÃO, 
QUINHENTOS e 'NOVENTA MIL, QUATROCENTOS 'e SESSENTA e SEIS 
REAIS e VINTE e CINCO CENTAVOS); e, C) UMA ÁREA DE TERRAS, 
denominada UNIDADE "A", situada nesta cídade; com frente para a 
Avenida Gagliano F. Pagliuso, à qual fica dentro das metragens, 
divisas e confrontações seguintes: Tem início no vértice 01, 
este situado na intersecção do alinhamento predial, lado par da 
Avenida Gagliano—f.Pagliuso e alinhamento, predial, lado impar 
da Praça Edwil Roncada; daí, segue, pelo alinhamento predial, 
lado impar da Praça ;Edwil Rozicada, corn azimute de -113026 124" e 
69,5Oms., até o vé -tice lA; daí, deflete à direita e segue 
confrontando com Stéfani Comercial Ltda (matrícula, n° 12.704), 
com azimute 20°40'25" e 17, Ocos. , ate o vertice 1D, dai, segue 
no mesmo alinhamento, conftontando com Stéfan.icome±cial Ltda.. 
('matrícula a? 1:49), com aziuFe  209040 125" e:/9,67ms., atéo 
vértic'4l; ptal, deflete à direita e segue confr9ntando com a 
Pteffeitura Municipal de Ta.quà.ritinga (matrícula n° 5.426), com.. 
azimute 265128 124" e de 12,53ms., até o vrtice 42; daí, 
deflete à direita e segue pelo alinhamènto predial, lado par da 
Rua Dr. Rosa Martins, cánz azimute.328127 136" e de 71,9'7ms.., até 
o vértice 43; daí, segue em curva à esquerda, de concordância 
do-alinhamento predial, ladópar da Rua Dr. Rosa Martins, com o 
_alinhamento predial', lado' par da Avenida Gagliano F. Pagliuso, 
•.cm desenyolvimento de 5,S2ms., 'ate o vértice 44; daí, segue 
elo alinhamento, predial, -lado Par ,4a Avenida Gagliano E. 
Pa.gliuso, com azimut' 36°33'49" e de 52,02ms., até -o vértice 
ai; chegando assim ao vértice que deu inicio e fim a presente 
dé.crição pefrmétrica'; perfazand 	a área total de 6.149,93 
metros quadrados, existindo nesta unidade, UM PRÉDIO, de 
tijõlos. e teih'a-s, próprio para máquina de, beneficiar café, 
arroz e algodão, em três pavilhões, 'sob o 0' 103 'da Rua Barão 
do Triunfo. Referido imóvel, com o desmembramento promovido  
através. da "AV40111/da irtricu1a.abaixo mencionada, possui  
atualmente o seguine imóvel: PRÉDIO  n°  103' da Rua Barão do 

Triunfo,, com respectivo terreno assim descrito: T.qz início no 
vértice A, este situado a 20,47ms.. da intersecção do 
alinhamento predial, laio par da AvenidaGaglianoNF. Pagliuso 
e alinhameno predka-1, lado impar da Praça Edwil Roncada; 
daí, segue 'p'e'lo alinhamento predial, lado impai da Praça 
Edwil Roncada, com azimute' 113026 124" e 49,101s., até o 
vértice lA; dai, deflete à direita e segue confrontando com 
Ste.tani Com&cial Ltda (mat-rícula no 12.704, com azimute 
209040 125" .e 17,00ms., até o vértice 1D; daí, segue no mesmo 
alinhamento, confrontando com ' Stefani Comercial Ltda. 
(mat'rículá n`, 149, com azimute 209040'25" e 79,67ms.., até o 
vrtide 41'; -dá2', deflete à direita 'e segue confrontando com a 
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tadodeão estio, 

Municipal de Taquaritinga ('matricula .n° 5.426), 
com azimute 265028'24" e de 12153ms., até o vértice 42; 
dai ,deflete à direita e segue7pelo alinhamento predial, lado 
par da Rua Dr. Rosa Marti•ns, cora azimute 32827136" e de 
71,97ms. até o vértice 43; da!,--segue.  em curva à direita, de 
concordância do alinhamento predial, lado par da Rua;Dr. Rosa 
Marcins, com o alinhamento predial, lado par da Avenida 
Gagliano F. Pagliuso, com desenvolvimento de 5,82ras., até o 
vértice 44; daí, segue pelo alinhamento predial, lado, par da 
Avenida Gagliano F. Pagliuso, com azimute 36033149" .e de 
17,02ms., até o vértice C; dai, deflete à direita e segue 
confrontando com a unidade & desdobrar, com as :seguintes 
medidas: C-B = az. 126024135" e distancia de 29,68m ; _e E-A 
az. 24008133" e distáncia de r45,62m5., chegando assim' o 
vértice ':que deu i'nicio e fim à presente descrição 
perirnétrica; perfazendo área total de.O9094 metros 
quadrados. O. imóvel acima descrito encont.r'a-se devidamente 
cadastrado na Prefeitura Muicipa1 de Taqiiaritirtga sob n°  
7078' (inscrição n° '01.003.0091.0373.002), com VALOR VENAL 
total estabelecido em R$ 464.487,45, bem como ~ICULADO sob 
O  24.409 no Registro de Imóveis e Anexos de Taquritinga,' 
conforme certidão de. propriedade expedida nesta data, 
19/05/2.017, que fica arquivada, nestas Notas em pasta especial 
de CNO de n°  91, sob ordem n°  166. Para efeitos fiscais e 
tributários, bem como acordo estabelecido entre as partes, 
dá-se ao imóvel acima ovalór de R$ 833.201,20  (OITOCENTOS e 
TRINTA e TRÊS MIL, DUZENTOS e UM REAIS e VINTE CENTAVOS). 
Assim, estando eles 6utorgántes expropriados justo e 
contratado em transerir os imóveis acima citados, pela 
presente escritura e na melhor forma de direi€o, transferido 
tem os imóveis acima àç expropriante FAZENDA PUBLICA DO 
MTJNICÍ.iIO DE TAQUARITINGA, mediante 	importância de R$ 
4.995.000, 	(QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS e OITENTA e CINCO 
MIL REAIS'), conforme desapropriação amigável evalor acordado 
entre as "partes neste ato, cta importân 	r cia sea paga da 
seguinte frma: A) R$ 600.000,00  _

It

(SEISCENTOS MIL REAIS) 
através do cheque no 330392, emitido pela expropriante, 
vinculado à conta corrente n°  00.'0.00006-6, do BANCO CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL (104), aêncian° 0358, a ser depositado em 
22/05/2017, na CONTA CORRENTE.n° 240-2, do BANCO BRADESCO S/A 
(237), agência no  3376-'6-- de titularidade da expropriada, 
servindo como quitação o comprovante de depositado efetuado 
pela expropriante; 2) R$-600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS), a 
ser pago mediante deposito bancário realizado no aia 
22106/2017,-"junto-ao BANCO BRADESCO "S/A (237), agência n°  
3376-6, CONTA CORRENTE n° 240-2, servindo como quitação o 
comprovante de depositado efetuado pe].a, ep'ropriante; e, C) O 
restante será pagó atr,vés de quarenta  e quatro parcelas 

fixas (44),  sendo três.Q4L4essas  no vaior de R$ 196.480,00 
- 

- - 	-' 	-.'- - 
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(cento e novena e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), 
pagas excepcionalmente até o último dia útil dos meses de 
janeiro de 2018, janeiro de 209 e janeiro de 2020; e as 
demais 41 (quarenta e uma), no valor. de R$ 98.240,00 (noventa 
e oito mil, duzentos e quarenta reais), a serem pagas no 
último útil decada mês, excluindó-se'os meses referente as 
três parcelas acima mencionadas (janeiro de 2018, 2019 e 
2020), todas já acrescidas de juros em torno de 0,86% (zero 
vírgula oitenta e seis por cento) ao mês, sem correção 
monetária, com vencimento da primeira parcela para 30 de 
junho de 2017, TOTALIZANDO, assim, a importância de R$ 
5.817.280,00 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS e DEZESSETE MIL e 
DUZENTOS e OITENTA REAIS), incluso os juros. Assim, pela 

presente escritura e na melhor forma de direito, eles 
outorgantes expropriados cedem e transferem desde já, como-de 
fato, pela: presente desapropriação, cedido e transferido tem 
ao OUTORGADO. EXPROPRITE, toda a posse, jus, domínio, 
•direitos, açõe' e servidões, ativas e passivas, que sobre o 
imóvel ora desar9priado--vinhrn exercendo, para que do mesmo 
possa ele outorgado expropriante usar, gozar e livremente 
dispor como seu que fica sendo, desta data em diante, por 
forma e força da presente 'desapropriação e desta escritura, 
obrigándo-se.' el'e outorgante expropriado por si, 	seus 
herdeiros e sucessores a fazerem a presente sempre boa, firme 
e valiosa, a responderem pela evicção de direito, se chamados 
forem à autoria. Pelos outorgantes expropriadas mé foi dito, 
sob -responsabilidade civil e penal, que, com exceção dos ônus 
eventualmente descri-tos nos 'm&veis acima, sobre o imóvel ora 
desapropriado não tramita ação fundada em direito real ou em 
direito pessoal, bem como que não são ffiãtriculadas como 
empregadoras, firma individual ou autônomas, não possuindo 
empregados a seu serviço, 'hão se enquadrando em nenhuma das 
hipóteses da exigênc'ia de certidão negativa previdenciária 
prevista na Lei n°.8.212, de 24/07/91, bemcomo 'ha Pontaria 
Conjuta PGFIRFB' o.1.751 de 03/10/2014, Portaria ?IF 
n0.358, de 05/09/2014 e Instr9,ção Normativa n°.971/2009 da 
Receita Federal do SrsiI. DAS CERTIDÕES APRESENTADAS: Pelas 
partes mé foi apresentada as çetidõés seguintes: a) Certidão 
Negativa' de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à  
Dívida At'iva da União - CND - PGEW - REB, em nome da 
outorgante expropriante STEFNI PARTICIPAÇOE'S LTDA, emitida 
aos 19/05/2017, válida atl 15/L1/2017, com código de controle 
r 01 746A.3047.6561.1E93, com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB 'ri° li 3,, 	e'-. O2/05/2007, 	cuja 	regularidade 	foi 
verjfjbada por este tabelião por meio, de acesso direto e 

:pessoal à página mantida pe\la S.F na 'Internet, no endereço: 
"www. receita. '?azenda.qov.br"e que, nos termos do item III, 

,do 1rt±o, 60 da Lei( n 8.935/1994, certifica ser autêntica; 
e, 	Certidão .. Positiva com efeitos de Negativa de Débitos 

RUA DUQUE DE CAXIAS 282 CENTRO 

169260816.00003399-2 	
FONE: 16-32522055 FAX 16-32532055 11lII1ItillIllIIllll iIIlllI11llll - 	-. - 

	 TAQUARITINGA SP CEP 15900-000 



< N 
a) 

54 O •° 
0•• o 

D
at

a
  E

m
is

sã
o:

  

0.. 
• : .g 

cl) o x cl '(5 zwÔ. 

S
T

E
FA

N
I
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

O
E

S
 LT

D
A

 

08
32

69
900

00
16

4 

o 

CD o o 
o 
CD 
O) 
I) 

0 
(1) 
LIJ 
U 

O 
z 

o 
C) 

o o 
o 

w 
O 
o 

WI- 
2W 

0< 

a, . 
0 c L

ot
ea

m
en

to
:  

E
nd

er
e

ço
  d

o
  lm

ov
e  

o 
(5 
> 

o o O 

V
a
lo

r  V
en

a
l:
  

2 

L
ad

 D
ir
ei

to
:  

(5 
o E 

o 
E 	s'o 
.0 42 

o -a co 
a) 
O 

•0 	.0 •(( 

CO) 
 .g 

O 	ei 4') (0 
a) e e e e o 

O O e o e o 00 o e 

C) 

La
d
.  E

sq
ue

rd
o
:  

C
ad

a
st

ro
:  

O 

V
a
lo

r  
C

ar
ac

te
rí

st
ic

a
  

Á
re

a
  E

d
ifi

ca
da

  T
ot

a
l:
  

0
0
7
6
 -
 E
d

ic
ul

a  

e e e 
e 

R
.L

U
IZ

 M
E

R
O

,  0
08

00
 -

 

S
O

R
O

C
A

B
A

N
O

 

JA
B

O
T

IC
A

B
A

L 

  

S
T

E
FA

N
I
 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

O
E

S
 LT

D
A

 

 

C
om

p
ro

m
is

sâ
ri
o
  e

/o
u

  C
o

-r
e
sp

o
n
sá

ve
l
 

08
32

69
90

00
0

16
4 

Q
ua

d
ra

:  
00

91
 

P
ro

fu
n

d
id

ad
e
:  

...d
rd

U
Le

I  ~
V

a
 UL

J
 1

 U
l 

co, 

D
A

D
O
S

 C
A

D
A

S
T

R
A

IS
 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a  

da
  E

d
ifi

ca
  

o 

O) 

o 

D
at

a  
d

a
  C

o
n
st

ru
ç
ã
o
:  

V
a
lo

r  
C

ar
a

ct
e
ri
st

ic
a
  

a) a) co-J 

C
ar

a
ct

e
rí

st
ic

a  

C
ar

a
ct

e
rí

st
ic

a  

(4) ei  r.r.(O 05 CO 
o o e O e 0 00 e e 

V
a
lo

r  
V

en
a
l
 

T
er

re
n

o
:  o 

(5 
a) -a 
o 

(co 
(5 
h. 
u- 

V
a
lo

r  
V

en
a
l E

d
ifi

c:
  

0
00

0
5
-  

In
dú

st
ria

  

In
sc

ri
çã

o:
  

0
1.

00
3.

0
09

1.
03

73
.0

0
1
 

00
10

0
-  

Z
O

N
A

 F
IS

C
A

L 

0
0
0
6
 C

o
n

st
ru

id
o

  

o o 
' O E - '5 
o 

e e e e e 
O e e e e e 

o o e o e 

Á
re

a  
d

o
  T

er
re

no
:  

30
63

1
57

 

C
ob

ra
nç

a:
  

C
ob

ra
  N

or
m

al
m

en
te

  -
 

F
ic

ha
  C

ad
as

tr
al
 

E
xe

rc
ic

io
:  2

01
7 

cl.-. cl- o 
o 
CD 
C) 
C2 
CD 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a 

Z
o

ne
am

ef
ltO

  

Á
re

a  
E

di
fic

ad
a
:  

o 



a) 

O 	Ç) 

CN 
 

Ln 

Ln 

c 
c o 

CN 	Qul 	)$ 
E 	aiu 

m 	C:17 

 
o ON 

 
o 

a) 	 (o 

E 
o  E O(o 

((o c çn (o 
co Eo ai 

fu  U)a> 
-o -.! 

> 	Q._ — o., 0 CD  
-o 
2  —c-.o rj 

- O •  
o LE - 

3 COa)O . 
C. 	-.--. (O 
-° 

L o.E ° (O 	(oLtLU 
(N, < 

6 Liso :2 a) 	 O 

-o  E •°  (o 
(O -ro3 o 

(O 	CN 

- o° 
E <1.o ° ' o B 0 uoO 

U' 
• 5 r 
E 	u< . 

Ln 

co 

. 	 z) — 
O 	c - r.J co 

(O 

9H-; 
Z 

r'4r.Jc'4a) 
CD  O 0..O 0C4 
r em CJ - 

Lh - 	- r-. Lt 
.q 

(N 	O O 1 rJ/ r14r-J 	r-4 

O
bs

er
va

çõ
es

  



2
21

05
/ 2

0
1
7
 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a  

00
0
6
 -

 C
o

n
st

ru
id

o
  

Á
re

a  
E

d
ifi

ca
da

  T
ot

a
l:
  

E 
.0 o 
•0 CI) a, 
o 

o 

0
00

04
  -

 G
a
lp

ão
  

V
a
lo

r  V
en

a
l
 

E
di

fic
:  

C) 
O cc- Cc, ('4 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a  

Á
re

a  
E
d
ifi

ca
da

:  

V
a
lo

r  
V

e
na

l:
  

C
ad

a
st

ro
:  O

 

Q
u

ad
ra

:  
00

9
1
 

In
sc

ri
çã

o
:  

01
.0

03
.0

09
1.

03
73

.0
0 2

 

08
32

69
90

00
0

16
4 

C
o
m

p
ro

m
is

sá
ri
o
  e

/o
u
  C

o
-r

e
sp

o
n

sá
ve

l 

S
T

E
FA

N
I P

A
R

T
IC

IP
A

C
O

E
S

 LT
D

A
 

0
8
32

6
99

00
00

16
4 

OQ. 
z0 

C
ar

a
ct

e
rí

st
ic

a
  d

o
  T

e
rr

en
o
  

C> o 
O 
O 
O 
O) 

O-
w 
0 

-J 

L
ot

ea
m

ef
ltO

  

R
.L

U
IZ

 M
E

R
O

,  0
08

00
 -

 

S
O

R
O

C
A

B
A

N
O

 

JA
B

O
T

IC
A

B
A

 

P
C

A
.E

DW
IL

 R
O

N
C

A
D

A
,  0

0
1
0
9
 -

 G
A

LP
A

C
 

U) 
LU w 

LL 

D
A

D
O

S
 C

A
D

A
S

T
R

A
I S

 

F
ic

h
a

  C
ad

as
tr

al
 

E
xe

rc
íc

io
:  

20
1
7
 

E 
o 
> 

E .0 o 
•0 
(1) a, 
o 

2 o 

o 
.0 o 
•0 (o a, 
o 

V
a
lo

r  
C

a
ra

c
te

rí
st

ic
a
  

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a  

da
  E

di
fi
ca

  

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a  

o 

La
d
 D

ir
e
ito

:  

O 

La
d

.  E
sq

u
e

rd
o
:  

P
ro

fu
nd

id
a

de
:  

V
a
lo

r  V
en

a
l
 

T
er

re
n
o
:  

Á
re

a  
d

o
  T

er
re

no
:  

30
63

1,
57

 

00
10

0
  -
  Z

O
N
A

 F
IS

C
A

L 
Z

on
ea

m
en

tO
  

o o o o — 
o 

o o - ,D O O 

o 
> 

o 

o o, 

D
at

a
  d

a  
C

o
n
st

ru
çã

o
:  

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a

  

N 

C
ar

a
ct

e
rí

st
ic

a  

O co 

o 'A E 
LU 	 , 

2 É,, co O a I U.j 



-4 
tt, 

a) 	.l 

co C (O 
a) 	- quE co 	 a) 
co ro - a COELn 

N. 	Lo 
o) CD 

- N.. r2 
2 	o 

N O 
o çn 	cO 	• 

2 P co 	• . 	cl) 
co 	u 

a - 	E 
O o' 

(O •- O O 
ri 	. 	cz• 
E 	• 	LO) 

t q 
•0 	 -1 

2 - 	c 
o 4- 

- 	II 	- (1) 

a) 	LO) 	(O 

o o co E ° 

' 	. 	. 
(O 	4- 

O 
E a) 

o ru E - 
oCR-

LI) 
LO) 

M. o 
a) 

(O 
O) 	4- 

c- 	-'-' 
o.& 	 co 
CO 	mE ( •5 
CD 

fc  
a) 

- Ln  to 	'(O 

Ln 

o__ 

- 

g 
a 
co 
E co 
O) 	o(O 	• 
0 
	M. 

-O 	co . 	E 
a) 
> OL 

o CD 

o -ON -4-' 	-ON CD(N 
2 	31  o < 5 co 
OSE E•5 
O.  
- 	 co 

(O 0CN 
oE co 

o 4coLflW - 
E 

- 	u90 

-O 
a)'__o o 

co 	 - 
.o EEa ° 

-O CD 'O <o a) co 
c O co 4CO LMI,  1-I  •OU) C Im  ao E E< 

co 	a) 
co 	W LO)('J 	< -O 	--4-4 
co 	r-4CD 	(-.4 

co' 	r-_ co 	LO)-,--I 	,1 
cN co 

2 ç-.j.Lá 

2 
co 0 E O 
co 	" 
t_ 

co 2 ã2  22 o 

-.4 
- - Lfl 

(- U 	O\ .2 	- - - - - - - N. 
..U) (N (N -.4 	- (N 

O
b

s
e
rv

aç
õ

e
s
  



  

S
T

E
F

A
N

I P
A

R
TI

C
IP

A
C

O
E

S
 L

TD
A

 

 

C
om

pr
om

is
sá

rio
  e

/o
u
  C

o-
re

sp
o

n
sá

ve
l 

08
32

69
90

00
01

64
 

V
a
lo

r  V
en

a
l:  

C
ad

as
tr

o
:  O

 

Q
ua

dr
a
:  

00
91

 

0oeo- 
1'- 
e 'e 

O 

La
d
  D

ir
e

ito
:  

o 

o O 	e o o 
La

d
.  E

sq
ue

rd
o:

  
O 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a  

R
.L

U
IZ

 N
IE

R
O

,  0
08

00
 - 

S
O

R
O

C
A

B
A

N
O

 

JA
B

O
T

IC
A

B
A

L 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a  

da
  E

di
fic

a  

o 
e 
> 

Á
re

a  
E

d
ifi

ca
da

  T
ot

a
l:  

D
at

a  
da

  C
on

st
ru

çã
o
:  

V
a
lo

r  
C

a
ra

ct
er

ís
t i

ca
  

00

61 
- 

Rev
es
t
imen
to 
 Ex

terno 
 

'o 

D
A

D
O
S

 C
A

D
A

S
T

R
A

IS
 

01
.0

03
.0

09
1.

03
73

.0
0 3

 

co 
'O 
92 

O 1- 
'5 0 

o 50 
O 

.0 

.g COL( 
e O 	O oeeee O o e e e o o o e e 

5 

	

O 	 '5•O 
o o 	 e 

	

O 	- .0 	 O - 
O 	 u. 	O 	 co 0 C5 
C) 	 O 	1.- a  	00 
O 	 .. 000 	 O 100 
O. 	 .ao O 	 '. 	 ' 	 . CF) (0) 	 ('4 

— O C_JW0  

— 	 1to o o e o o 
fleeOO 	 eoeee 

e 
o' 

Õ 
Z 

o 

	

0) 	 (1) 

	

o) 	 à 	c 	i- 
0) 

o-' 	 lo 01 1 
1eu M1 

O
>  

> 	 0 
- 	 Ii- 	 II ll 1 

O 	 O 	 z2 ° °iI 	I2I0 
0<  

o zEu,a.o1 

w 	 e 	5sl e e o e e 
1 	1 	e e e e e 8E 

ei 

	

— 	 (O 	o 	 1 

	

1 	'- 
c Z O-) 

(O 
O 

o 
002 	 O 

	

e 	e 	 1 

— 	 e 1 	o E 	 o0uI 	 li00000 

o a.. 	o e o 	 co O  eiN,DooNI 1co OI0O'e 

	 < N QJOOeeO) el 	.. 	l iooe o ç 	 O 	• e e o o e e 	 o o e e o 

22
/0

5/
20

17
  

D
at

a  
E

ni
is

sà
o:

  

:52 r  
e O) o )< O) e w 	o. 

E
nd

er
eç

o
  d

e  
C

or
re

sp
o
nd

ên
ci

a  

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a  

d
o
  T

er
re

n
o

  

[f
 

1. e000,e 
oo 

08
32

69
900

00
16

4 

O O 
O O) 
('4 



N
es

ta
  d

at
a  

fo
i  a

lte
ra

da
  a

  m
et

ra
ge

m
  d

a  
ar

ea
  d

a  
ed

ifl
ca

ça
o,

  p
el

o  
fa

to
  d

a  
ve

nd
a  

d 
e  

u
m

a  
pa

rte
  d

o  
te

rr
en

o  
de

  1
0

58
,9

9  
m

2  
P1

  A
nt

on
io

  S
ca

liz
e,

  n
ao

  t
e

m
  d

es
do

br
o  

de
  a

  r
ea

,  p
or

ta
nt

o  
fo

i  l
an

ça
do

  n
a  

S
te

fa
ni

  

o 
01 

a - 
N-. 5 

O 

Ln 
01 

CD 	O) 
r-. 	E 	- 

«- 

CD 
C 	«.. 

N. 	(O 

(O (0 
O 

E 	• 	 u.' 

o ti 
O.' 	C 

Ln 

('1 	(1) 	O 
II 	- 	• 

51 

-4 - a) 
01 	(O 

o ro O E ' 
.!p  o 

E rli 
 

ro 

eu 
ON 

o 

" d .0 < 

a, 	01 
• 0 	a) 

O 
(o O o, 
O) 	a) 

O 
o (O (O N-0•_ E 

a) 
4- 

OO)'(0 	4.- 

'8' - 

('1 
13 E 

01 
o (0 

	

a) 	. 
00

r em 
(0 0. 
- 	 (0 

DE 

'0 '.íP o.' 
'- 

CD 
 

r.J 

. -- -' 

	

) Lf.' 	(0 
0 r.J 

	

o CO 
Zm 

.E 	te 

	

('J. 	< 
'-2 0 D 

(o 
- 

	

a)•___o 	o 

	

N0 	.~5 
CE a) O 

_5 
a)'° 

ON ai 
U) 

r'.ij -(0(8 
iI 

Lh 	
0. 

N < 
r' 	r 

Lfl— .- r-4o 

	

C.4 Lá ço 	r- j 
o o O 
c (oc CV) 
o E o .- 	a, 

2 EE o CD 

	

« 	 E 
(o_ 	 'r'4a) 

- 

('.4 O 	Ç.4  
'-. Lfl -. - -_ 

Lfl 	O.' 

	

4'4UrJrJ-4 	cN 

O
bs

er
va

çõ
es

  



    

2210512017 	1552139 

 

Çt:; '., WÇ 

  

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 

CERTIDÃO W. 6088138 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES 
CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, 
anteriores a 22/05/2017, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ** 

STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.326.99010001-64, conforme indicação constante do 
pedido de certidão.  

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor(a).São apontados os feitos com situação em andamento já 
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais 
do Estado de São Paulo. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
n° 5312015. 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 24 de maio de 2017. 

1552139 
PEDIDO No: 

    

     

      



PODER JUD!CIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

22/05/2017 	1552139 

CERTIDÃO W. 6088138 
	

FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capita!, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES 
CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, 
anteriores a 22/05/2017, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ** 

STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 08.326.990/0001-64, conforme indicação constante do 
pedido de 

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor(a).Sâo apontados os feitos com situação em andamento já 
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais 
do Estado de São Paulo. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
n° 53/2015. 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 24 de maio de 2017. 

  

1552139 
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22/05/2017 	1552172 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTIDÃO N°: 6077573 
	

FOLHA: 1/2 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES 
CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, 
anteriores a 21/05/2017, verificou CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: 

MARCOS DE STEFANI, RG: 7.604.331-9-SSP/SP, CPF: 020.541.608-06, conforme indicação 
constante do pedido de certidão.**************************************************************************** 

As seguintes 

SANTA FÉ DO SUL 
» Foro de Santa Fé do Sul - 11 Vara. Processo:0000253-63.2013.8.26.0541 
(0000253-63.2013.8.26.0541) Situação: Em grau de recurso. Ação: Procedimento Comum. 
Assunto: Compra e Venda. Data: 14/01/2013. Reqte: Julio Theodoro de Oliveira Neto. 
» Foro de Santa Fé do Sul - l Vara. Processo: 0007122-18.2008.8.26.0541 
(0007122-18.2008.8.26.0541). Ação: Procedimento Comum. Assunto: Perdas e Danos. 
Data: 21/10/2008. Reqte: Conpav Santa Fé Construções e Pavimentação Ltda.******* 

CERTIFICA ainda que, em razão da inexistência de elementos de identificação 
pessoal (RG ou CPF) na base de dados do distribuidor, verificou CONSTAR como 
réu/requerido/interessado em nome de MARCOS DE STEFANI, não qualificado(a), as distribuições 
abaixo relacionadas, que podem referir-se a  

SÃO PAULO 
» Foro Regional IV - Lapa - 14  Vara da Família e Sucessões. Processo: 
0245599-74.1997.8.26.0004 (004.97.245599-9) Situação: Arquivado. Ação: Separação 
Consensual. Assunto: Casamento. Data: 29/08/1997. Reqte: Marcos Estefani.******* 
» Foro Regional VII - Itaquera - 1 Vara Cível. Processo: 0303488-74.1997.8.26.0007 
(007.97.303488-9) Situação: Arquivado. Ação: Procedimento Sumário. Data: 28/02/1997. 
Reqte: Condominio Edificio Cedros  

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor(a).São apontados os feitos com situação em andamento já 
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais 
do Estado de São Paulo. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
n°53/2015. 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

PEDIDO N°: 

  

1552172 
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22/05/2017 	1552172 

~áRaNA21~ 	PODER JUDCIARtO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTIDÃO N°: 6077573 	 FOLHA: 2/2 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 23 de maio de 2017. 

1552172 
PEDIDO NO: 

  

  

   



22105/2017 	1552523 

PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS 

CERTIDÃO N°: 021552523 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do(a) Comarca de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de EXECUÇÕES 
CRIMINAIS - SAJ PG5, anteriores a 21/05/2017, verificou NADA CONSTAR contra: 

MARCOS DE STEFANI, RG: 7.604.331-9-SSPISP, CPF: 020.541.608-06, nascido em 04/04/1957, 
natural de Jaboticabal - SP, filho de Jayme de Stefani e Maria de Lourdes Ruzzante de Stefani, 
conforme indicação constante do pedido de  

Esta certidão abrange os feitos de Execuções Criminais distribuídos no sistema SAJ 
PG5 e só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão deve ser acompanhada obrigatoriamente da certidão de Execução 
Criminal - SIVEC, expedida pela Vara ou Ofício de Execuções Criminais. 

Esta certidão não vale para fins eleitorais. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 22 de maio de 2017. 

1552523 
PEDIDO No: 	
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22/05/2017 	1552474 

r 	PODER JUDICIÁRIO — — 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS 

CERTIDÃO N°: 6071008 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Criminais do(a) Comarca de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de EXECUÇÕES 
CRIMINAIS - SAJ PG5, anteriores a 21/05/2017, verificou NADA CONSTAR contra: 

HUGO DE STÉFANI, RG: 6153788-SSP/SP, CPF: 030.956.048-90, nascido em 19/08/1955, natural 
de Jaboticabal - SP, filho de Rubens de Stefani e Izabel Ferreira de Stefani, conforme indicação 
constante do pedido de  

Esta certidão abrange os feitos de Execuções Criminais distribuídos no sistema SAJ 
PG5 e só tem validade mediante assinatura digital. 

Esta certidão deve ser acompanhada obrigatoriamente da certidão de Execução 
Criminal - SIVEC, expedida pela Vara ou Ofício de Execuções Criminais. 

Esta certidão não vale para fins eleitorais. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 22 de maio de 2017. 

PEDIDO N°: 
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Prefeitura Municipal de Taquar 
EST.1no flE SÀ1 PAL'Í.O 

Lei r( 4.1 	de 22 d maio d 2017. 

MODIFICA A ESTRUTURA C'R(.A.HlZMIQNAL QA PREFEITURA 
MUNICIPAL t' TÀQUÃRITtHGA, E DÁ OUTRAS PRO'/tNI,\S. 

O PF.EF EiTO XÇ1tIÇ1PAL DE TÇit.JA RI]1 N5A; 
Fi.; 	ib'.:r .:t.it: . 	 Lk.ipaI dcc.r.La : :u >.41 	; pi 	ILJLI . 	 4.4'16: 

Art. V. À esfrut,ira cr nizcriaL cia Preteitura Wiunicipit de Taqu.tritiri 

	

t] 1 '4i [t 4 .29, (Ii? QC) 	I01fli )ro di? 2015. L:oni uLt(-r -XIM5 i ni 1 aLhJL kIis 1,1-1U 	i 
2' dc funtcrc1-o de 2C6, fica modificada na ori-ria ca presente Lei. 

Art. Z. Fçim crcidc. à 1 	ri '1.55; 5 o ort. 17A e se-u prj- 
ir éi c u 

Àr't. 17-A. Os Spererdrios M.JflicrpQt (L 17, 	a"? 	o CQici d' 1 

potitico r na forma do rt. 76 o 79 do Lef (Jrâic.a do Município, rm 
excIsiveirnrrct' pjpr çubsidro.5(art. 3, à 4' dca CQntfrtdço Federc-il d 1 
qL.0 cu:rpete' r rmQti.?v, 5Ltpf' iQu.1r co trï&iT ií€1IT E 

públicas para os Órgas e entkkides do Adrnin5ração Murftipa SÍJGdO 
r€tr t'speci.tka c' compe cêncicrs, 

Par 	rofc únicci. Er rektçõó w.i ói 	i) Afmin 	ç 	Dri t.ci tri.rqu 
e'.tfí)tUf(2 di 

 
51pirretarías Muütr? 	Jnp't 	o 	pectrv 

administra ?vos r1att vos a provimento e evosução flincionai de pe 
eboraçio dc prc'pQ5tc2 Qrçamendria, o edição de NQrmai Téc 

t.rrzrçõo cfi dsY. 

Art. ]. As S cre- lá ri as Mijrs ir. pais crd 	x: 1a Li n 4.25 IE, te li sua &n 

alier,Á.cla u, ftma LIe 

- O G a*_sinete do Preeitc (Lei ri 4.295!5 ar. 17. inciso 1, alínea 
rrrinar- "Secretaria  de G*verno'; 

II À 	1.i4riLL (1i 	 t? 	tu J 	ILá r 4.25: 5 l L. 1 
')a denorninar-sc "Secretaria de Adndnistraço": 

III - A Scr.tari3 de P ijaicnto (Lcd n' 4.295fl 	t. 17, 	I, 
Secretaria  de Gestào; 

IV - . Secretaria Ct.dturi. E per' es, Lazer e Turi.mo (Lei n •1.:95/ 	a rt- 17 

	

: pLskk kk diiçii-ir ,r 	S:r cito r ia tle Eporfe 	1 

V 	À Sccrc:taria de DesenveMmc ito Sutitáv1 (Lei n' 4. 193f 15 ait. 17, 
; passa a dcnir.inar-se "Secrotrii de 5c'ricos Muridpi5": 

VI - À Secrtri Obras e Servi:; 	U r~ii-Invs (Ii r" 11.L9 ./ 1 5 01:. 17, ind 

passa a denrnjr:ar- 	$cretri de Obras 1.ejij ÀmMente'. 

Àrt. 4'. flca crccid .. Lci i'- 4..2950-95 i. 17. flicise, 111. 	frca 'g" 



ici 	do S Ó2 cita do ârtigc. r a or a .ue seque: 

"Art. 17. 
, o 

g) Secretaria de Cuí t ufo e Tvrimic, 
0*4 

.Praça L)r, HorérIt] Rtnuftio o" 1tü 1 Centro CKP 1S?1H-Oli Tuxitbn 	S1 
FnneI}x (U) 353J9 100 



22/0512017 	1552203 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

CERTIDÃO N°: 6082726 
	

FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES 
CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, 
anteriores a 21/05/2017, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ** 

HUGO DE STÉFANI, RG: 6.153.788-3-SSP/SP, CPF: 030.956.048-90, conforme indicação constante 
do pedido de certidão.***************************************************************************************** 

CERTIFICA ainda que, em razão da inexistência de elementos de identificação 
pessoal (RG ou CPF) na base de dados do distribuidor, verificou CONSTAR como 
réu/requerido/interessado em nome de HUGO DE STÉFANI, não qualificado(a), as distribuições 
abaixo relacionadas, que podem referir-se a  

SÃO PAULO 
» Foro Regional 1 - Santana - 2a Vara da Família e Sucessões. Processo: 
0115509-55.1995.8.26.0001 (001.95.115509-9) Situação: Arquivado. Ação: Arrolamento 
Comum. Assunto: Inventário e Partilha. Data: 15/05/1995. Reqte: Adelia Stefani.* 
» Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais. 
Processo: 0407461-45.0800.8.26.0090 (407461/08). Ação: Execução Fiscal. Assunto.-
Taxa 

ssunto:
Taxa de Coleta de Lixo. Data: 06/04/2008. Exeqte: Prefeitura do Município de São 
Paulo  

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi 
pesquisado figura como autor(a).São apontados os feitos com situação em andamento já 
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais 
do Estado de São Paulo. 

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado 
n° 5312015. 

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.. 

Esta certidão é sem custas. 

São Paulo, 23 de maio de 2017. 

PEDIDO N°: 
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2 TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 
TAQUARITINGA - SP 

COMARCA DE TAQUARITINGA - ESTADO DE SÃO PAULO 

TABEUÃ0 OURVAIJNO CRISTANO WEITERICH DOMINGuES 

 

PRIMEIRO TRASLADO 
Livro n0 406 1 Páginas n° 306/309 

.ESCRITURA PÚBLICA DE RERRATIFICAÇÂO. 

AIBM,  quantas esta virem, que em VINTE e DOIS de 3M10 
de DOIS MIL e DEZESSETE (22. 05.2017),  nesta cidade e 
comarca de TAQUARITINGA, do Estado de São Paulo, no 20  

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos, 
situado à Rua Duque de Caxias, n°.282, perante mim, 
Escrevente, e Tabelião de Notas, que esta subscreve, 
compareceram corno OUTORGANTE EXPROPRIADO: STÉFANI 
PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
sediada nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, à 
Rua Luiz Niero, no  800, sobreloja, Sorocabano (CEP. 14.871-
130), in'scrita no CNPJ n° 08326.990/0001-64; representada  
por seus diretores,  1RCOS DE ST'FANI,  brasileiro, 
engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade 
RG n°  7.604.331-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n°  
020.541.608-06, residente e domiciliado na Avenida do 
Carmo, n°' 400, apartamento no  1.602, Centro, na cidade de 
Jaboticabal (CEP.14.870-500), Estado de São Paulo; e, HUGO 
DE STíFANI,  brasileiro, administrador de empresa, casado, 
portador da cédula de identidade RG n° 6.153.788-3-SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob n° 030.956.048-90, residente e 
domiciliado à Rua Flori-ano Peixoto, n° 1.100, apartamento 
n°  71, Centro, na cidade de Jaboticabal (CEP. 14.870-810), 
Estado de São Paulo; e, de utro  lado, como OUTORGADO 
EXPROPRIANTE: FAZENDA .PÓBLICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede e 
estabelecida na Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 160, inscrita 
no CNPJ/MP n°. 72.130.818/0001-30, com sua situação 
cadastral ativa, conformiá comprovante de inscrição 
cadastral emitido pelo site da Receita Federal do Brasil, 
neste ato presentada por seu Prefeito,  Vanderlei José  

Mársico, brasileiro, divorciado, empresário, portador da 
cédula de identidade R.G. n°. 4.758.415-SSP-SP e inscrito:' 
no CPF/MF Sob n°  43.4.939.988-72, residente e domiciliadorra-
rua Visconde do Rio Branco, n°.. 441, Centro, nesta cidade... 
de Taquaritinga, Estado de São Paulo. Comparece ainda, o 
PROCURADOR MUNICIPAL,  THOZ FERZYANDó.. GABRIEL SOUTO, 
brasileiro, casado, pQrtadorda cédula de identidade RG n° 
41.574.529-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n°  311.092.808-
66, residente e domiciliado à Rua Airton José Girotto, n° 
77,. Laranjeiras II, nesta cidade de Taquaritinga, Estado de 
São Paulo. Os presentes reconhecidos como os próprios por 
mim, Escevente, através dos documentos apresentados, do 

11 ll111IF1 1llhIllhIl1tlllhI1t1I 
RUA DUQUE DE CAXIAS 282 CENTRO 

TAQUARITINGA SP CEP 15900-000 
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REPUBUCA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado de Sao Pawo -- 

it 
que dou fé. Então, pelas partes acima mencionada foi 
requerida a lavratura do presente instrumento a fim de 
RETIFICAR  e RATIFICAR  a escritura de desapropriação lavrada 
nestas Notas 'em 19/05/2017.. Assim, lavro a presente 
escritura de -rerratificação para declarar expressamente e 
sob as penas— da Lei o seguinte: PRIMEIRO:  Que, por 
escritura lavrada nestas Notas em 19/05/2017, no Livro 406, 
páginas n° 294/305, a expropriante acima mencionada 
declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, 
bens imóveis pertencentes à expropriada STÉFANI 
PARTICIPAÇÕES LTDA. SEGUNDO:  Além dos imóveis descritos e 
caracterizados em referida escritura de desapropriação, 
pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICtPIO DE TAQUARITINGA, fora 
desapropriado' também ,o següinte bem imóvél: UMA GZÁBA DE 
ZRRAS, sem benfeitorias, sitiada nesta cidade de  
TAQU.ARITINGA, Estàdã de São Paulo,  à Praça 1° de Maio, 
destacada da"fazenda Grama, de ,forma retangular, com a. área 
total de 170,00 .rnetros 'quadrados, confrontando de um lado 
com Agro Industrial Amalia S/A, na extensão de 17,00ms; de 
outro lado, ande mede 10,00ms com o córrego Laise e pelos 
demais lados, nas extensões de 10,00ms e, 17,00ms com Osório 
Caiu. Referido imóvel, dom a retificação .de área promovida  
através da "AV.03"da- matricula abaixo mencionada, possui  
atualmente a seguinte inetragem,' divisa e confrontação:  Tem 
inicio no vértice IA, este .ituado a ..69,50ms da intrsecção 
do alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano F. 
Pagliuso, com o alinhamento- predial, lado impar da Praça 
-Edwil Roncada; com azimute de 113°26 124" e 10,OOm,s., até. o 
vértice 1B; 'daí, defiéte à direita e segue confrontando com 
Stéfani Comercial Ltda (m,tricu1a n° 149), com as seguintes 
medidas: az.209140'25" e- 17,00ms., até o vértice 1C e 
az293126'24" e. lO,OOms., até .0 vértice 1D; daí, deflete à 
direita e segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda 
(matricula--' n° 151)' unidade A, com azimute 29°40 125" e 
17,00ms., até o\vériice IA, chegando ao 'vértice que deu 
inicio e fim à prësente, dos criçãb, perimétrica; perfazendo 
assim, ,"n  ázek, total' de 168,99 metros quadrados. O imóvel 
acima descrito se ençontra cadastrado ,na Prefeitura 
Municipal de. Taquaritiriga' 'em Conjunto com o-imóvel descrito 
no item "A", d aludidà, escritura, de desapropriação, ou 
seja, sob n°  7077 (ins,crição n° 01.003.0091.0373,001), com 
VALOR VENAL TOTAL, segundo sua ,área, estabelecido em 
17.945,16, bem como 1.2ZCU.JLDO sob n° 12.704 no Registro 
de Imóveis 'e Anexós d

" 
 Taquaritinga, conforme certidão de 

propriedade expdida - nesta data, 22/05/2017, que fica 
arquivada nest&s Notas m\,,,pasta especial de CNO de n° 91, 
sob ordem n° 1.68...Pra.,efeitos.fisc.ise tributários, bem 



4<'• r TABELIÃO DENOTAS EDE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS 

TAQUAR!TINGA-SP 
COMARCA DE TAQUARITINGA ESTADO DE SAO PAULO 

TABELiÃO DURVALINO CRSTIM4O WETTERICH DOMNGUES LIÂd 	NOTAS 

como acordo estabelecido entre as partes, d-se ao imóvel 
acima o valor de .R$ 27.540,00  (VINTE e SETE MIL, QUINHENTOS 
e QUARENTA REAIS). TERCEIRO:  Com a inclusão 'do bem imóvel 
'acima, RETIFICO  a escritura desapropriação supracitada a 
fim de constar que os imóveis descritos nos itens "A", "B" 
e "C", para efeitos fiscais e. tributários, bem como acordo 
estabelecido entre as partes, possuem, respectivamente, o 
valor de R$ 2.533.792,55.  (dois milhões, quinhentos e trinta 
e três mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e 
cinco centavos), R$ 1.590.466,25  (um milhão, quinhentos e 
noventamíl,' 'quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e 
cinco centavos) e R$ '833.202,20  (oitocentos e "trinta e três 
mil, duzentos e um reais e vinte centavos). QUARTO: Pelas 
'p'artes,me foi dito ainda que ratificam e concomitantemente  
retificam a forma de pagaittento estabelecida em referida 
desapropriaçao para •cpnsta•r que a indenização devida à 
exproprtãda será,paga'da•eguinte forma.: A) R$ 600.000,00 
(SISCENTOS MIL REAIS) através do cheque.n° 330392, emitido 
pela expropriante, vinculado à conta corrente rio . 

00.60.00006-6, dd BANCO: CAIXA ECO NÔNtCA BDERAL (104),' 
agêncá n° 0358v a ser'depositado em ',22,/05/2017, na. CONTA  
CORRENTE ri.0  240-2., do BANCO., BRADESCO S/A (237),.agência n°  
3376-6, de titularidade da 'éxpropriada, servindo como 
quitação o comprovante de depósito efetuado pela 
exproprinte B) R$ 600?. 000,00  (SEISCENTOS MIL REAIS), a 
ser paq,ç mediante depósitobancário realizado no dia 
22/06/2017,  junto ••aõ BANCO BRADESCO S/À (237), agência n°  
3376.- 4. CONTA CORRENTE a9 240-2, servindo como quitação o 
comprovante, de depósito efetuado pela expropriante; e, C) O 

será-, pago atrayés de quarenta e três (43) parce2as restante 
fixas, sendo três (03) dessas  no valor de R$ 229.226,66 
(duzentos e vinte nove mil,'-duzentos e vinte e seis reais e 
sessenta e seis centavos) é,-,com vencimento excepcionalmente 
nó último 'dia útil d'os meses de janeiro de 2018,  janeiro de 
2019  e janeiro de 20'20;  e as demais 40 (quarenta), no valor 

de R$ 98.240,00  (noventa é oito mil, duzentos e quarenta 
reais), sendo primeira com vencimànto para -30/06/2027, e 

as restantes,  com ;  vencimento para o último dia útil dos 
meses subsqueites, excetuando-se, os meses acima 
mencionados (janeiro de 2018,' janeiro de 2019 e janeiro 

2020,2TOTA.LIZANDO,,  assim, a., importância de R$ 5.827.280,00 
(CINCO ; MILHÕES, OITOCENTOS e DEZESSETE MIL e DUZENTOS e 

OITENTA REAIS)-, incluindo-se os juros. As parcelas acima 
definidas foram acrescidas. de urosem torno de 0,86  (zero 
vírgula oitenta e seis por dento) ao mês, sem a incidência 
de correção monetária. q?ta forma,, para vibilizar ,o 
•i,ngresso a--referidaescritu'ra junto ao Registro de Imóveis 

1llEIllllhtIIllh1II1ItIIIi11IOFllí 
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Estado oe São Pauto 

c 

competente, lavr.. a presente ESCRITURA DE RERRATIFCAÇÀO 
exclusivamerite para deixar consignados todos os imóveis 
desapropriados e seus respectivos valores, passando este 
instrumento, assim, a fazer parte integrante daquela 
escritura, dou fé. A pedido das partes lavrei esta 
escritura, a qual feita e lhes sendo lida, acharam-na em 
tudo conforme, outorgaram, aceitaram e assinam, dou fé. 
Emolumentos: R$ 239,08. Ao Estado: R$ 67, 95. Ao IPESP: R$ 
46,50. Ao Município: R$ 7,17. Ao Ministério Público: R$ 
11,48. Ao Registro Civil: R$ 12,58. Ao Tribunal Justiça: R$ 
16,41. À Santa Casa: R$ 2,39. Total: R$ 403,56. Eu, (a.), 
Bel. Gustavo Scache Belarcffnucí, escrevente,lavrei. E eu, 
(a.), Bel. Durvalino Cristiano Wetterich Domirzgues, 
Tabelião de Notas,: digitei, conferi e assino. SELO .AGO POR 
VERBA. (a.a.) PAULO SERGIÔ DA CRUZ /1 	RCI'. oRo PERES. 

Nada Mais. Trasladada em is eguida. Eu, 	  
Durvalino Cristiano Wetterich Domingtzes, Tabelião de Notas, 
conferi, subscrevo e assino em!p ico e raso. 

/ 
Em tést° 	 e 

Bel. Durvalino Cris etterich 

ot 

mingues 

elido dé 

29 TABELIÃO DE NOTAS 
Alexandre Giglio Filho 

Escrevente 
TAQUARJTINGA-SP 



2% TABELIÃO DE NOTAS 
TAÇlARITiNGA. SP 

RJRICA 
	

FOLHA 

Cd3so 	 InÇfl0 

000007077 	01.003.0091.0373.001 

PrQpflatane 

STEFANI PARTICIPAOES LTOA 

Con,nsári 

STEFANI PARTICIPAC066 LTDA 

PRAÇA - PCA PRIMEIRO DE MAIO 
Bano 

PAR WEST 

LOtea-ne.ltO 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Pref. Muri, de Taquaritinga 

Praça Morado Ramalho. 160- Centro - Taquaritinga 

CNPJ: 72.130.81810001-30 

CERTIDÃO DE VALOR VENAL 
DO IMOBILIÁRIO 

2017 

0&.326.990!0001 -64 

CPFJCNPJ 

08.326.99010001-64 
Lado 	Cstnlennta 

00150 	 INDUST.E ESCRIT. 

Cop 	 Setor QaacrO Lstn 	 Unidade 

15900-000 3 	0091 0373 

Setoc 110U 	01j80r3 	Lote (tal) ljniø.40 1101) 

1 	 INDUST. O 

Áreas 

Tecwno 

30.631,57m1  

      

Valores venais 

Territorial 

R$ 1.459.510.70 	R$ 1.793.277.34 

Imóvel Eddicado Encnocnie 

0.00m° 

  

Testada 

 

     

     

R$ 3.252.788.04 5.708,00m 

 

• 321.96m 

        

Certifica em atenção a pessoa interessada, para os devidos fins, apôs a necessária verificação, foi constatado que o 
imóvel acima relacionado e situado nesta cidade e comarca de xxxxxx-xx, foi atribuido o Valor Venal acima descrito. 

Emitida às 14:26:06 do dia 19/05/2017 

Válida até 18/06/2017 
	

4 

Código de Controle da Certidão/Numero FE1432449F6D2A10 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



2 TABELIÃO cia NOTAS 

TAQIJARITIN(A. SP 
R1,iRICA FOLHA 

/í2 

InsIl .at 

000007079 	01.003.0091.0373.003 

STEFANI PARTICIPACOES LTDA 

STEPANI PARTICIPACOES LTDA 

PRAÇA - PCA PRIMEIRO DE MAIO 
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FAR WEST 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Pret. Mun. de Taquaritinga 

Praça Horãcio Ramalno. 160 - Centro - Taquaritinga 

CNPJ: 72.130.818/0001-30 

CERTIDÃO DE VALOR VENAL 
DO IMOBILIÁRIO 

Exe'c.c O 

2017 

Cp'Cnpi 

08.326.99010001-64 
cr,O crp, 

08.326.99010001.64 

Nuns,o 	.acio 	Com.lern,,nio 

00150 	 RESID.FUNDOS 

Csp 	 seio,  Qvad,a lote 

15900.000 3 	0091 0373 	 3 

Selos lol 	0oe1a 	LIe k%: Urcae Ci., 

1 	 RESIO. O 

Áreas 	 Valores Venais 

Terreno 	 SafIcada 	Excedente 	Tesla4e 	 Ternional 	 PreCial 

30.631,57m' 	290,00m1 	0,00me 	321,96m 	R$ 74.199,83 	 R$ 75.569.42 
	

RS 149.769,25 

Certifica em atenção a pessoa interessada, para os devidos fins, apos a necessária verificação, foi constatado que o 
imóvel acima relacionado e situado nesta cidade e comarca de xxxxx-xx, foi atribuido o Valor Venal acima descrito. 

Emitida ás 14:26:42 do dia 19/05/2017 

Válida até 18/06/2017 
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Atenciosamente, 

Taquaritinga, 19 de maio de 2017. 
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Ao CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TAQUARITINGA, SP. 

Pelo presente, MARCOS DE STÉFANI,  brasileiro, engenheiro civil, 
casado, portador da cédula de identidade RG n° 7.604.331-9-SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob n° 020.541.608-06, residente e domiciliado na 
Avenida do Carmo, n° 400, apartamento n° 1.602, Centro, na cidade de 
Jaboticabal (CEP. 14.870-500), Estado de São Paulo; e, HUGO DE STFANI, 
brasileiro, administrador de empresa, casado, portador da cédula de 
identidade RO n° 6.153.788-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 
030.956.048-90, residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto, n° 1.100, 
apartamento n° 71, Centro, na cidade de Jaboticabal (CEP. 14.870-810), 
Estado de São Paulo, na condição de diretores da STÉFANI 
PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 08.326.990/0001-64, vem através 

desta, requerer junto a este Registro de Imóveis e Anexos de 

Taquarifinga/SP, o CANCELAMENTO cio REGISTRO do CONTRATO de 

LOCAÇÃO  registrado sob n° "R.13", da MATRÍCULA no 150, do Registro de 

Imóveis e Anexos desta cidade, tendo em vista que referida locação teve 
sua vigência expirada pelo decurso do prazo firmado de um (1) ano. 

Sem mais, firmo o presente em uma única via. 



Prefeitura. Municipal de laquarititiga 

Tacivaritinga, 16 Fevereiro de 2.017 

AVALIAÇÃO DO PREDIO DA STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA 

Trata-se de um prédio coinerci.l, kn ahzda em frente a praça 12, de Maio na cidade de 
Taquaritinga, com área construída de 7.255 m2 (sete mil duzent9s e cinquenta e cinco metros 

quadrados), em alvenaria de tijolos maciços, dividindo em nduios, o centro entrada coberta 

com acesso para veículos de caga, e nas lal.iais composto por saias amplas, cobertura em 

estrutura de madeira e telhas de barro tipo francesas, tendo uma ampliação também em alvenaria 

de tijolos comuns e cobertura erri esliulura metá lica e telhas em aço galvanizada, sendo uma 

construção antiga sem manutenção, piso interno em oi- cre,c,desempenado, janelas de ferroe 

vidros, portas de madeira e portão entrada em chapa de ferro. 

O imóvel foi edificado por volta do ano de 1.901. e urna reforma mais recente em 1.983, tendo 

uma depreciação comercial significativa, a atrèàvé de pesquisas iOC3S de forma verbal e comercial 

com apreciação no valor venal de toda área existente e sua edificação, o prédio hoje tem uma 

valorização de R$ 4.715.750,00, (quatro milhões, seteçeritos e quin7e mil e setecentos e cinquenta 

reais). 

Comissão de Avaliação do Município, os seguintes servidores Eng. Eletricista Mário Manoel 

Ferreira Santos Junior, RG n2 11,651,174 e CREA/SP n11 0400.494,904, Eng. Agrimensor Marcos 

Aurélio Bossolane, G n' 14,718,080 e CREA/SP n9 060,168,7637, Eng. Civil José Eduardo Buscardi 

Costantini, RG n2 7,690,069 e CREA/SP ri9 060,130,181-0 e Arquito e Urba nista Luiz Vieira de 

Carvalho Neto, RG 7.690.075 e CAU A 5210-6. 

Prefeitura Municipal de Taquaritifl2a 
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Autentico a presente cópia 
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Prefeitura-Municipal de Taquaritint 
Prefeitura Munrcpa1 de Taq itinga 

ESTADO DE SÃO V&U [O 
ÁUTENTIcAÇÂO 

Autentico o presente cópia 
reprogrãfca conforme OtlSlfls2I 

Decreto 	4. 550, de 20 de fevereiro de 2017. 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, áreas de 
terra que especificam e dá Outras providéncias. 

Vanderlei José Marsico. Prefeito do Município de Taquaritinga. Estaco de Saa Pau!,),
no exercício de sua competência legal e com fundamento nos aris. 2° e 6 do 
Dc-crelc Lei Federal C  3.365. de 21 cc junho de 19.41 e alteracões introduzidas pela 
Lei Federal no 2.785. de 21 de maio de 1956 e. 

Considerando que a expropriação das arcas abaixo identificadas, terão puí-  objete 
instalação da Administração Central da Prefeitura Municipal de Taquarilinga Ou ii 
outros serviços públicos, em prol da coletividade, enquadrando-se na modalidade 
expropriatôria de utilidade pública: 

Considerando o disposto no art. 5, do DecretoLei n -' 3.365, de 21 de junho de 19.41, 
que permite a Administração Públicá desapropriar imóvel em prol do interesse 
público; 

Considerando finalmente, que o Municipio tem competência pa:a 	•.4,-r;m 
imóvel urbano ou rural, consoante o art. 2 - . caput. do Decreto-Lei n *  3. i65, de 2 i, do 
junho de 19.41, 

Decreta: 

Art. 10. Fica declarada de utilidade publica, para fins de Jsupprici 
amigável ou judicial, as áreas de terra com benfeitorias abaixo caracter:zadas. 
localizadas em face com Praça 1' de maio. neste Municipio de Taquaiitiiga, que 
constam pertencer à STEFANI PARTICIPACÕES LTDA., necessárias a iiisl<itacao da 
Administração Central da Prefeitura Municipal de Taquaritinga ou a outros serviços 
pbiicos. e adiante descritas: 

- área de terra registrada no Oficial de Registro de imOvms o Ai xos da 
Comarca de Taquarilinga sob a matricula n 149. situada nesta cidade, dentro da 

meti agens divisas e COÍIT 1 on1ac'es seguintes: Cii c osci içao da ai-. c, a ces 	i ii 
Tem inicio no vértice 02, este situado à 149,86ms, da intersecção do alinl;anienic 

predial, lado par da Avenida Gagliono F. Pagliuso com o alinhamento predial, jarjO 
impar da Praça Chico Mendes; dai, segue pelo clinharnento predial, l.'cio .i*ni;.)c:i ir 

Praca 10  de Maio, com as seguintes medidas: az. 174-'24'46" e 6,83ms, até o vertice 

03; az. 86°08'43" e 4.77rns, ate o vertice 04; az. 175'14'28" e 6,07ms. aLe a verticl- 

05; az.85120'03"  e 82.071ns., ate o Vértice 06; dai, deflete o direita e segue pelos 

Praça Dr. Horácio Ramalho n" 160 1 Centro 1 CEI' 15900-000 i Taquariiina / SP 
Fone/Fax: (16)3253-91001 www.taquariijnga.sp.gov.br  
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segmentos de retas de coi;corddnci do aiinllwnentç predial, 1c 	rnpb' o. : 
de Maio com alinhamento predic, lado impor da Avenida João Oè—iJorge. ,. 	as 
seguintes medidas: az 93024'53" e 3,74ms, até o vértice 07: az. 121-41 i 5' e 2, 	s. 
até o vértice 08; az. 148'00'28" e 3,08i77s, até o veitice 09: ciL.17337 48" e 2.90ms, 
até o vértice 10; daí, deflete õ direita e segue pelo alinhamento predial lado impor 
ao Avenida Joao De Joige, com os eunes medidas: az. 176Q9 13" e 23,0,1ms, ate o 
vértice 11, az. lo e 2.,30ms, ate o veruce 12; az. 18129'39" e 34.66rn, até 
o vértice 73: dai, deflete á direita e segue confrontando com a Stéfcni Cercio? 
Ltda. (matricula n 150), com azimute 280°52'5ó' e 222,52ms, até o vérricc- 4!; dai, 
deflete á direita e segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda. (matricula i'15i 
- unidade A), com azimute 29-'40'25" e 79,67ms, até o vértice 10; daí, deflete a 
direita e segue confrontando com StéJani Comercial Uda (matricula a° 12.704), colo 
as seguintes medidas: 10 IC 	az-113-'26'2.41" e 10.00ms e IC- 18 =az. 29-iO'25" 
17,00ms; dcí, deflete á direita e segue pelo alinhamento predial, lado impcu da 
Praça Chico Mendes, com azimute 11J'26'24" e 70.3615, ate o vértice 02, chegando 
ao vértice que deu inicio e fim o presente descr'cco pei meti ca perfazendo assim 
uma área total de 15.652,24 metros 

1
quadrados. 

II - arca de terra registrada no Oficial de Registro de imóveis e Anexos da 
Comarca de TI aquaritinga sob a matricu'a no 150, situada nesta cidade, dentro dns 
metragens, divisas e confrontacies seguintes: Circuriscricão da área  a c:esaorooriar:. 
Tem inicio no vértice 73 c-e situ:.'do o 8,S'.89;;;'jcj intrseccda cio OliflhiMCntO  
predial, lado impar da Praça 1°  de Maio, com o ciinncmento predial, todo impor do 
Avenida João De Jorge: ciaí. segue confrontando com Àngelo L3ioncli (matrictita n 
S. 462), com azimute 238°19'31" e de 37,56rn5, até o vértice 14; daí, def (eLe a direita 
e segue confrontando com José Carlos l3erievente (matricula n1  22. 749), com o7imuu' 
238°l9'37" e de 9,05ms; até o vértice 15; dai, segue no mesmo alinhamento e 
confortando com Nivaldo Martins de Mendonça (matricula o° 22. 148), cora azimute 
23819'3 1" e de 13,95ms, ate o vértice 16; dai, segue no mesmo olinha::eato 
confrontando com Eíza Aparecida Borzi Mendonca unatricula n 1.861). com zirnczt-
23819'31" e de 11,05ms,, até,o vértice 17; da,, segue no mesmo alinhamento e 
confrontando com Douval Bonfo (matricula n' 11 798), com azimute 2380 19'31" e de 
11.20ms.. até o vértice 18; daí, segue no mesmo alinhamento ec.onfrotitunda com 
José Luiz Pereira Rodrigues (matricula no 10.129), com azimute 238L19'31" e de 
11,67ms., até o vérice 19; dai. segue no mesmo alinhamento e confrontonou com 
João Loerte Durante (matricula n° 10.008). com azimute 238"11) 2 31" coe  
até o vértice 20; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontomenco com Inês 
Aparecida Colombo Locchetti (matricula no 2.989) com azimute 238 019'31" e de 
11,20ms, até o vértice 21; daí, segue no mesmo alinhamento e corifrontarnepto com 
Cloudenir Soterà (transcrição n°20.718 - Livro 3-A-!), com azimute 238079'31" e do 
11,00ms., até o vértice 22; dai, segue no. mesmo alinhamento e conf:ontcudo com 
Neide Sarbizon Colombo (matricula n° 17.32.1), com azimute 23811931  e de 

4,1 
Pua Dr. Iloracio Ramalho n 160 Centro t CEP 1-5900 -000 1 Taquariuna / "P -r 
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segmentos de retas de concordncic doalinriwnenta predial, lcçijnpi d. 
de Moio com alinhamento predial, lado impor da Avenida iodo b-Jiorge. L a as 
seguintes medidas: az. 93°24'53" e 3,74m5, ate o vertice 07; az. 121L41'15" e 2,92ms, 
até o vértice 08; az. 148°00'28" e 3,08ms, ate o vCftice 09; cz.17337'48" e 2.90ms, 
até o vértice 10; dei, deflete à direito e segue pelo alinhamento predial, lado impor 
dc Avenida iodo De Jorge, com os seçuintes medidos: az. i7609'13" e 23,O4trs, ole o 
vértice 11; az. 179°02'16" e 23,30ms. ate o vértice 12; az. 181°29'39' e 34,66m.s, até 
o vértice 13: daí, deflete à direito e segue confrontando ccm a Stê[cni Curnercial 
Ltda. (matriculo n° 150), com azimute 280°52'5o" e 222,5ms, até o vertice 4!; dci, 
deflete à direita e segue confrontando com Stêforii Comercial Ltda. (matricula n°151 
- unidade A), com azimute 29140'25" e 79,67rns, até o vértice 10; daí, deflete à 
direito e segue confrontando com Stéfani Comercial Uda (matricula rio 12.704), com 
as seguintes medidas: ID C - az. i13?6'24" e 10.00ms e PC- 18 	az.2.;i2'25" 
17,00rns: dci, deflete à direita e segue pelo alinhamento predial, lado impcu da 
Praça Chico Mendes, com azimute 11J26'24" e 70,36:iis, ate o vértice OZ. cnegondo 
ao vértice que deu inicio e fim a presente descriccopei:imàtrica; perfazendo assim, 
uma área total de 15.652,24 metros quadrados. 

11 - área de terra registrada no Oficial de Registro de Imóveis e Anexos d 
Comarca de Taquaritinga sob a matrícula n 150, situada nesta cidade, dentro das 
metragens, divisas e confrontacõs seguintes: Ctrcu:scricáo da área a aesaar;nrar:-
Tem inicio no vértice 13. este itu::do o 88.89;i:; dc in(erseccào do o(ir!cnto 
predial, lado impar da Praça 1°  de Maio, com o clianamento predial, 'ado impor da 
Avenida Joõo De Jorge: dai, segue confrontando com Angelo l3iondi ímc:triciila n 

8.462), com azimute 238019'31"  e de 37,56rns, até o vértice 14; daí, deflete  a direita 
e segue confrontando com José Carlos 8enevente (matricula n 22. 149), com 07imute 
238°19'31" e de 9,05ms; até o vértice 15; dai, segue no mesmo alinhamento e 
confortando com Nivaldo Martins de Mencioncc (matricula n° 22. 148). com azimute 
238°19'3U e de 13,95rns, até o vértice 16; dai, segue no mesmo oltrha 	r:o e 
confrontando com Elza Apot'ecida Borzi Mendonca iinatricLa'c ir 	coo rzimute 
238°19'31" e de 11 ,O5ms., até o vértice 17; da,, segue no mesmo alinhamento e 
confrontando com Dorival Bonfd (matriculo n° 11.798), com azimute 238119'31" e de 
11.20ms.. até o vértice 18: daí, segue na mesmo alinhamento e ionfioiitundo ccm 
Jose Luiz Pereira Rodrigues (matricula n° 10. 129). com azimute 23819'51" e de 
11,67ms., até o vértice 19; dai. segue no mesmo alinhamento e confrontonck com 
João Laerte Durante matricula n°  10.008). com azimute 238Pïu1.  e ae  
até o vértice 20; dai, segue no mesmo alinhamento e confronlamento com inés 
Aparecida Colombo Locchetti (matricúla n° 2.989) com azimute 23819'31" e de 
11,20ms, até o vértice 21; dai, segue no mesmo alinhamento e confrontamento com 
Claudenir Salero(transcriçôo n°20.718 Livro 3-A-!), com azimute 238°19'31" e de 
11,00ms., até o vértice 22; dai, segue no mesmo alinhamento e confrontando com 
Neide Borbizan Colombo (matricula a°  17.3240, com azimute 23819'31" e de 

Praça Ur. Horácio Ramalho n 160 1 Centro i CEP 15900-000 iTaqunritino.a :SP 
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10,60m5., ate o ver tice 23; dai, segue no mesmo alinhamento e c.vfio;;t mjro 0 

N-e 	
d 

Neide Barbisan Colombo (matricula n° 4.126), com azimute 238l9de 
até o vértice 24: doí, deflete à direita e segue confrontando com Arita: Ricardn 
Roms (matricula n° 12.217), com azimute 342'35'58" e de 10,39rns. ate o vértice 25; 
daí, segue no mesmo clinhornento e col?frof cuido com Á1v0;0 Antoni:; A,niflj 
(matricula n 24.458), com azimute 3.12 '.35 '58' e Je 10.45nis., Ole o -ve.,  tio 26: cia;. 
segue no mesmo alinhamento e confrontando ram Cicudir Pedro Ca rscjeii a 
(matrícula n° 4.570), com azimute 342'35'58" e de 10,lOms., até o vert'ica 27: dai. 
segue no mesmo alinhamento e confrontando com Oswaldo Bcrbizan rnocrcua n' 
11.048), com azimute 342°35'58" e de 10,30ms.. até o vértice 26: dai, 'uo ni 
mesmo alinhamento e comifroíiwdo com José Roberto Micali (mati,cuo n 10.136), 
com azimute 342 035'58" e de 5.92iis., ate o vértice 29; dor, deflete a esq:ercia a 
segue confrontando com José Roberto Micoli, com azimute 32946'lO' e de  
até o vertice 30; daí, deflete õ esquerdc e segue confortando com João Ferraiol(i 
Neto (matricula n" 5.052, com azimute 315°07'45" e de 10,16m5.. até o vértice 31: 
dai, segue no mesmo alinhamento e confrontando com Francisco Antonio l3eCssi 
(matricula nG  10.009), com azimute 315 007'45" e de 10,25rns., até o vertice 32: dci, 
deflete à esquerda e segue confrontando com Francisco Antonio Betossi (maíricula n 

10.009), com azimute 229021'23" e de 2.41rns., até o vértice 33: dai, def(ete  o 
direita e segué confortando com Maria Angelica Detogni (matricula n° 8.236), com 
azimute 328001'43" e de 10,10ms.. até o vértice 34; da?, deflete á direita e segue 
confrontando corri Samuel Pinheiro da Silva imatricula n 4.835;. com azimute 
34012'08" e de 0,45ms., ate o vértice 35: ck, deflete à esquerda e segue 
confrontando com Somuet Pinheiro da Silvo (rncjL,icula n, 	com azimute 
31654'55" e de 10,00n;s. até o vértice 36: dai, deflete á di;eitcz c SeLJE 

confrontando com Adorno Lui t4etto (matricula ii 19.716), com azimute 29100'15" e 
de 0,40ms., até o vértice 37; dai, deflete ã esquerda e segue confiontamiclo com 
Adorno Lui Netto (matricula nu 19.716), com azimute 312 036'42" e de 12,60ns., ate o 
vertice 38: dai.. deflete  o esquerda e segue confortando com Gumercincio Colombo 
(matricula n°  8.803), com azimute 312 004'13" e de 13.70ms.. até o vérticP 9: dai. 
deflete à esquerda e segue confrontando com Waidomiro Carvalho (mnatmiculc ii 
8.244), com azimute 309036'16" e de 12,00ms., até o vertice 40; dai: segue no 
mesmo alinhamento e confortando com a Prefeitura Municipal de Taqtiaric'nga 
(matrícula n 5.426), com azimute 309°36'16" e de 25,20ms.. até o vertice •11: dai; 
deflete à esquerda e seque confortando com Stéfcni  Comercial Lula. (mc:tricuG n' 

149), com azimute 100052'56?  e 222 .52rns.. até o vértice 13. cheandc co vertice que 
deu inicio e fim á pi  esente descrico perimeil fra: perfazendo assim, urna arca 
total de 9.719,30 metros quadrados. 

lii - áreas de terra registradas no Oficial do Registro de lmoeis e Anexos dr 

Comarca de Taquaritinga sob amalricuta n<' 151, situada nesta cidacie, idenifficódw 
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1- Praça Dr. Hw-ácio Ramalho n 1601 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 

Fone/Fax: (16) 3253-9100 1wvw.taquaritinga.sp.giv.hr  



iiirP9.tø Depor 

ieiwra Muicfpt de Taquoritinga 
ÁUTE4TIcAÇAO 

Prefeitura Municipal de 
ESTADO DE SÂ() PAULO 	c1ja<&O. 

etárw M1 to 
corno Unidade A e Unidade B. dentro das metragens. div sas e -on. ntacç es 
seguintes: 

a) Circunscricào da área a desaoroprfar:-  UNIDADE 'Á"  - Tem inicio no veitÍc 
01, este situado na intersecção do alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliono 
F. Pagliuso e alinhamento predial, lado impor do Praça Edwil Roncada; dai, seqiw 
pelo alinhamento predial, lado impor da Praça Edwil Roncado, com azinwte de 
11326'24" e 69,50ms: até o vértice IA; ciai. defiete  ô direita e SCut confont:ndo 
com Stéfani  Comercial Ltda mo.ricuia o' 12.704), com azimute 2U9 402" e 
17.00ms; até o vértice 10; dai, segue no mesmo alinhamento, con/;onLcnd com 
Stéfani Comercial Ltda. (matriculo n° 149), com azimute 209040'25" e 79.67ms; até o 
vértice 41; dai, deflete à direita e segue confrontando com o Prefeitura Municipa! de 
Taqucritingo (matricula ti l  5.426), com azimute 265'2824" e de ;2.53ms: até o 
vértice 42: da:, deflete à direita e segue pelo alinhamento prediai, lado par cio Rir 
Dr. Rosa Martins, com azimute 328 027'36' e de 71,97ms: até o vértice 43: dci:. segue 
em curva à esquerda, de concordôncia cio alinhamento predial, lodo par da Rua Dr. 
Rosa Martins, com o alinhamento predial, lado por da Avenida Gagliano F. Paglitiso, 
com desenvolvimento de 5,82ms, até o vértice 44; dai, segue pelo alinhamento 
predial, lado par do Avenida Gagliano F. Pagliuso, com azimute 3633 '49" e de 
57,02ms; até o vértice 01, chegando assim ao vértice que deu inicio e fm a presente 
descrição perimétrica; perfazendo uma área total de 6. 149,93 metros quadrados. 

b) Circunscricào da área a desapropriar: - UNIDADE "8"  - Tem inicio no vértice 
01, este situado a 64.92ms, cio interseccão do alinhamento predial, lado par da 
Avenida Gagliano F. Pagliuso, com o Qlinhaniento predial. lado in:par dr: Rua Dí. Rosa 
Martins: dai, segue pelo alinhamento prédio!, lado par da Avenida Gagliano F. 
Pagiuso, com azimute 3625'11"e62.73ms, até o vertice 02: da:, deflete o direita e 
segue pelos segmentos de telas de concordãncia do alinhamento predial, lado par da 
Avenida Gagliano F. Pagliuso. com  o alinhamento predial, lado ifnpw dc Rue Or. Rosa 
Martins, com as seguintes medidas: azimute 8431'44" e 01,36ins. até o vercce OS e 
azimute 115 039'46" e 01,53ms, até o vértice 04: doí, deflete a direita e segue pelo 
alinhamento predial, lado impor da Rua Dr. Rosa Martins, com azimute 14807'33" e 
60,38ms, até o vértice 05, dai, deflete à direita e segue confrontando com Denis 
Scardoelli (matricula 00  9.970), com azimute 266°39'24" e 38,25ms, ate o .'errice 06: 
dai, segue no mesmo alinhamento, confrontando com Osvaldo Soares Rodi iqu's 
(matricula n° 8.255), com azimute 266139'24" e 13,40m5, até o vértice 07: dc:, se3ue 
no mesmo alinhamento, confortando com Fabiano Aparecido Anselmo :mc:tr (t:Éi n 
14.300), com azimute 266'39'24" e 12,30nis; até o vértice 08; dai, segue no me'srno 
alinhamento, confrontando com o Prefeitura Municipal de Tcquoritinga (nat icula n' 
5.426). com azimute 266°39'24" e0ó,35ms.até o vértice 09: dai, segue con;°r.n!c:ndu 
com o Prefeitura Municipal de Taquatitingo (matricula nc  5.426), com as 	irinte 
medidas: azimute 31622'39" e 02,14ms, até o vertice 10: azimute 33o;3'36" 
02 ?8ms ate o vértice 11 	azimute 23,32'06" e 02 i.ms ct 	.e c 0; 

Praça Or. Horácio Ramalho a" 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 Taquariringa / SP 
Fone/Fax: (16)3253-9100 1 www.taquaritioga.sp.gov.br  



4. 

• ,. wra Municipu d Taquaritinga 
AUTENTICAÇÃO 

Prefeitura Municipal de Ta4t 
ESTADO DE SÃO PAULO 5 j-  - 

t&MJ 
Oeportamentyde Secretw1,,.rE 'ediente 

natdo p. R9dti%ues Ga 
che2cndo assim ao vértice que deu inicio e fim a presente desciCO 
perfazendo uma área Cota! de 2.099, 10 metros quadrados. 

IV - área de terra registrada no Oficial de Registro de moveis e ,exo da 
Comarca de Taqi.iaritinga sob a matricula n° 1270i, situada resta cidade, dentro das 
metragens, divisas e confrontações seguintes: Circunscricão da área a desaproariar 
Tem inicio no vértice lA, este situado á 69,50 metros da intersecÇão do alinhamento 
predial, lado par, da Avenida Gaiiano F. Pciiuso com o alinhamento precilci, lado 
impor, da Procci Edwil Roncada: daí ,seque pelo alinhamento preijicil, lacíci l(7JXi!. 1U 
Praco EcJwil Roncada com azimute HJ°26'24" e 1C,00m ate o vertice ia: dc,cejte 

á direito e segue confrontando com Stéfard Comercial Ltda - matriculo 111,149 com as 
seguintes medidas:- az.209 040'25" e 17.00m at o vértice JC e oz.29326'24" e 
10,Om até o vértice 10; dai ,derlete á direita e segue confrontando caio Se'funi 
Comercial Ltda - matricula n11151 - Unidade "A" com azimute 2904025" e 17,00m ate 
o vértice lA, cheauido assim ao vértice que deu inicio e fim a presente desci càa 
perimétrica, perfazendo a área de 16899 metros quadrados. 

Art. 2 0 . A desapropriação de que trata este Decreto fica desde já declarada de 
natureza urgente, para os fins previstos no artigo 15, do Decreto-Lei Federal n 3.365, 
de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei Federal n° 2.786. de 21 cia maio 
de 1956, e legislação subsequenie. 

Art. 30  As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta 
das dotacôes próprias do orçamento vigente e dos exercícios vindouros se necess.ri. 
incluindo despesas de cartório para transferência e rcigiiro da esci Lrd. 

Art. 4°. Este Decretõ entrai a em vigor na data de sua pubiiciçào. : evogadas as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 20 de fevereiro de 2017. 

ico 

15ref.to Municipal 

Registrado e publicado na Diretoria de Expediente e Publicações, na data supia. 

H\A( 	k\CS ) 

Agnáldo 4parecido Rdrigues Garcia 
Sec,pitárlb Adjro rsp.p/ Diretoria 

..,.-....- 	._, 

Praça 11r. Horáco Ramalho n' 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SI' 
Fone/Fax; (16) 3253-91001 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Mar,  

AVERF3ADO [uatia-E-, 2.'/2317. 

S488 -' 
Li1TE.2- C 

Taquaritinga, 19 de maio de 2017. 

Huflo De Sféfani 

TABE.LI46PE POtA. 1'OTESTO E LETRAS E TITJLOS 
ía Dtqdde 	?82 	nto  -  quarI 	'Io -- ';252 ?055 
/ 	 flO M i 5 Dor z 

'o 
éc,.' 

~flEIRJ Z" 

.tlih 	J 

féfani 

Ao CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE TAQUARITINGA, SP. 

Pelo presente, MARCOS DE STÉFANI, brasileiro, engenheiro civil, 
casado, portador da cédula de identidade RG n° 7.604.331-9-SSP/SP,, 
inscrito no CPF/MF sob n° 020.541.608-06, residente e domiciliado na 
Avenida do Carmo, n° 400, apartamento n° 1.602, Centro, na cidade de 
Jaboticabal (CEP.14.870-500), Estado de São Paulo; e, HUGO DE ST&ANI, 

brasileiro, administrador de empresa, casado, portador da cédula de 
identidade RG n° 6.153.788-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 
030.956.048-90, residente e domiciliado à Rua Floriano Peixoto, n° 1.100, 
apartamento n° 71, Centro, na cidade de Jaboticabal (CEP. 14.870-810), 
Estado de São Paulo, na condição de diretores da STÉFANI 

PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n° 08.326.990/0001-64, vem através 
desta, requerer junto a este Registro de Imóveis e Anexos de 
Taquaritinga/SP, o CANCELAMENTO do REGISTRO do CONTRATO de  

LOCAÇÃO registrado sob n° "R.13", da MATRÍCULA n° 150, do Registro de 
Imóveis e Anexos desta cidade, tendo em vista que referida locação teve 
sua vigência expirada pelo decurso do prazo firmado de um (1) ano. 

Sem mais, firmo o presente em uma única via. 

Atenciosamente, 



Ao Cadastro Imobiliários 

Para que sejam realizados os registro s e anotações necessárias, após 
retornem os autos para a Diretoria de Expediente e Publicações.. 

Taquaritinga, 06 de julho de 2016. 

- 
\ 	 \J 

Agnaldó Aparecido Rodigues Garcia 
Secretário Adjunto 



FC4 

5. 

A Secretária 

Informamos que foram feitas as devidas anotações e 
os débitos do exercício de 2017 cancelados. 

TaTnga, 24 de julho de 2017. 

-X)  
Cadastro Imobiliário 



e 
CARLOS HENRIQUE ENGE 

CONTADOR - CRC: 1SP250239/0-3/SP 

Ordem de Pagamento :  5O3 
Data 

LUCIANO REBECP FILHO 

TESOUREIRO 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
72130818/0001-30 

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160 ?T~ 
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 	Numero 	6421 / 	1 	 Processo: 

Ficha 412 Data 19/05/2017 	Requi 
	

Vencimento 22/05/2017 

Licitação 	OUTRO NÃO APLNÁVEL 
	

Nota Fiscal no 

Fornecedor 	STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA 
	

08.326.990/0001-64 	Cod 890 

Endereço 	RUA LUIZ NIERO 
	

800 	JABOTICABAL 	 14871-130 

Recurso/Aplicação 

00 Recursos Ordinarios 

01 TESOURO 

O 	Recursos nao Destinados a Contrapartida 

110 GERAL 

000 GERAL 

Material/Serviço 

Ref. a aquisição de imóveis conforme escritura pública lavrada no 
21 Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
Taquaritinga/SP sob livro n° 406/Páginas 294 a 305 e 306 a 309. 
DecretoMunicipaI 4550/2017. 

GL 

02 29 07 

O 

4.4. .81.99 

15.451.0014.1215.0000 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 

OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 

Aquisição de Imóveis 

DESCONTOS 

VALOR LIQUIDO 

0,00 

600.000,00 

Valor do Empenho 	 Liquidado até Data 	 Valor Liquidado 	 Saldo 

1.887.680,00 	 600.000,00 	 600.000,00 	 1.287.680,00 

600.000,00 seiscentos mil reais 

Autorizado 	 Elaborado por: 

19/05/2017 

/ 

VANDEt!rJOSÉ MARSICO 
	

Ricardo José Henriques 
PREFEITO MUNICIPAL 

1 

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. 

Despesa Paga. 

Banco 	Cf Conta 	003)'o 	Cheque 	33032. Valor: 600.000,00 	  

Banco 	 Conta 	  Cheque 	  Valor: 

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho. 

Nome: 

CGC/CPF: 



I3RADESCO 

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENIE 
[RANSFERENC1A PARA OUTRA AGENCIA 

DATA: 22/í217 	 HORA: 5:14 11 

FAVORECIDO* SIEFANI PARI LC1PACOtS L IDA 
AGENCIA: 3376-5 CONTA: 	00?40-2 

DEPOSLIANTE: O PROPRIO FAVORECIDO 

AÜ.ACOLHEDORA0I93 H.Sf-Q:01145 tERM: 102 AUT:099 

001 104 0358 018 330392 	 800.000,00 
TOTAL EM CHEQUE(S): 	 600.000,00 



20 TABELiÃO DE' NOTAS E O PROTESTO DE 1ETRASE TITULÔS 
TAQUARPGA SP 

COMARCA DE TAQÚARIT NGA-ESTADO  Dg•$Ào.PAUL0 
TABEUÂOCURVO c ÁWÉtTSIC1 DOM*GUES 

PRIMEIRO TRASLADO  
Livro-n° 406 1 Páginas n° 294/305 

ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL  1 VALOR R$ 4.985.000,00. 

AIBAM, quantas esta virem, que aos DEZENOVE.(19) dias do 
mês de MAIO (5). do ano de DOIS MIL o DEZESSETE (2017), 
nesta cidade e comarca de TAQUARITINGA, do Estado de São 

Paulo, em cartório,-. prante mim, -Escrevente e o Tabelião de 
Notas, •qu.e esta. .subâcreve, côti'pareceram partes entre si, 
justas e contratadas, sendo de :umlado como outorgantes  
expropriadõs: STEJWNI PARTZCIPAÇÕZS Z2'DA, pessoa jurídica de 
direito privado, sediada nesta cidade de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, à.Ri.ia Luiz Niero, n° 800, sobreloja, Sorocabano 
(CE,?.14.871-130), inscrita no NPJ n° 08.326.990/0001-64, 
com situação ativa,. devi.dámeite registrado na ..JtJCSP sob n° 
537.287/16-4, cujos documentos. ficam arquivados nestas Notas 
na forma,:-de cópia reprográfica autenticada, em pasta especial 
de c&ntratoSociái de n°  01-AC, sob, n°' dê ordem 020, 
juntamente- com a ficha cadastral completa---  emitida através.do 
sitio da JUCESP em 19/05/2017 e autenticada eletronicamente 
sob n° 86033980, representada neste por seus diretores  
RCQS DE STENI,  brasileiro, engenheiro civil, casado, 

! pórta.çior da cédul. da-identidade- RG n° 7.604 ;3319SSP/SP, 
ii-iscrito no C.PF/±4F sob n°  020.541.608-06, residente e 
dmiciliado na Avenida do Carmo, no 400, apartamento no  
1 602, Centro, na cidade de Jaboticabal (CEP 14 870-500), 
'Etdo de Sb• au1o; e, HUGO DE •STáJNI,  'brasileiro, 
• administrador de tTrsa, dasado, ptador da cédula de 

identidade RG no 6.153.788-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
n°  030.956.048-90, résidénte e domiciliado à Rua Floriano 
Peixoto, n° 1.100, apartamento n° 71, Centro, na cidade de 
Jaboti.cabal (CEP. 14.870-810), Estado de São Paulo; nos 
termos da cláusula 4.* (quarta), iia (décima primeira) e 12a 
(décima: segunda) db contrato . social consolidado acima 
menionado; e, de outro lado, como outorgado •..expropriante: 
ENflA PUBLICA DO MDNIcÍPIO DE TAQURZTfliGA, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede e estabelecida na Praça 
.Dr. Horácio Ramalho, n°.160, inscrita no CNPJ/MP no. 
72.130.818/0001-30, . com sua situação cadastral ativa, 
conforme comprovante de inscrição cadastral emitido pelo site 

• • 	da Receita Federal do -Brasil, neste ato pres.entada por seu  
Prefeito,  VanderZe. Jose )Iaxs.co,  brasileiro, divorciado, 
empresário, portador da cédula de identidade R G n°  
4.758.415-SSP-SP. 'e ipscr-tõ nõ CPF/MF.. Sob n0.434.939'.988-
2, residente e domiiliado--na rua Visconde do Rio Branco, 

441, Centro, nesta cidade, o qual foi devidamente 
empossado no cargo através da Ata da Sessão Solene de 
Instalação da 170  Legislatura (2017/2020), datada de 11  de 

1llllll 111 ll !ll1IIINII1 
11692602396916.000033989-4 

RUA DUQUE DE CAXIAS 282 CENTRO 
TAQUAIT1NGA SI' GEP 15900-000 

FONE: 16-32522055 FAX 1632532055 



•2t TAgLo DE NOTAS.: 
• 7óUARflINGA.Sp  

FOLHA  

/J_'_J—i  

r TÁBEÚÂODENÓTASEDEPROTESTÓ DE LETAS E T 
TAQUARrflNGA-SP 

- COMARCA DE TAQOARITINGA.- ESTADO DE SÃO PAULO 
WETT8IGIi DOMIeUs 

TAQARfl4? 

-. PRIMEIRO TRASLADO  
Livro n° 406 1 Páginas n° 306/309 

ESCRITURA  PÚBLICA DE R.ERRATIFICAÇÃO. 

AI3M,  quantas esta virem, que em VINTE e DOIS de MAIO 
de DOIS 	e DEZESSETE (22.05.20.17),  nesta cidade e 
comarca de TAQUITINGA, do Estado de São Paulo, no 20 

Tabelião de Notas e de Protesto 'de Letras e Títulos, 
situado à Rua Duque de Caxias, n°.282, perante mim, 
Escrevente. e Tabelião de Notas, que esta subscreve, 
compareceram como OUTORGANTE EXPROPRIADO:  STÉFANI 
PARTICIPAÇÕES IJT.flA,.. 'pessoa jurídica de direito privado, 
sediada nesta cidade de Jaboticabal Estado de São Paulo, à 
Rua Luiz Niero, no 800, sobreloja, Sorocabáno (CEP.' 14.871-
13.0), 'iüscrita no'cPJ n° O8.326.99'0/000164; representada  
por seus diretores,  }ROS DE. STÉFANI,  brasileiro, 
engenheiro civil, casado, portadàr da cédula de identidade 
RG n° 7.604.331-9-SSP/SP inscrito no CPF/MF sob n° 
020.541.608-06, kesidente e domiciliado na Avenida do 
Carmo, n° 400, apartamento n° 1.602, Centro, na cidade de 
Jaboticabal (CEP.14.870-500), Estado. de São Paulo; e, HUGO 

DE STÉFANI,  brasileiro, administrador de empresa, casado, 
portador 'da cédula de identidade RG n° 6.153.788-3-SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob n° 030.956.048-90, residente e 
domiciliado à Rua Floriano Peixoto, no 1.100, apartamento 

n°  71, Centro, ria cidade de Jaboticabal (CEP. 14.870-810), 
Estado de São Paulo; e, de outro lado, como OUTORGADO 

EXPROPRIANTE:  FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede e 
estabelecida na Praça Dr. Horácio Ramalho, n°  160, inscrita 

no 	CNPJIMF 	O• 72..2.30.818/0001-30, , com sua situação 
cadastral' ativa, conform. comprovante de inscrição 
cadastral emitido pelo site da Receita Federal do Brasil, 
neste ato ' presentada por seu Prefeito.,  Vander2ei José 

Má rsi co,  brasileiro, divorciado, empresário, portador da 
cédula de identidade R.G. n°. 4.758.415-SSP-SP e inscrito 

no CPF/MF Sob no  434.939.988-72, residente e domiciliado na 
rua Visconde do Rio Branco, no . 441, Centro, nesta cidade 
de Taquaritinga, Estado de São Paulo. Comparece ,ainda, o 
PROCURADOR MUNICIPAL, . THOZ FERNANDO GABRIEL SOUTO, 
brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG. n o  
41.574.529-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 311.092.808-
66, residente e domiciliado à Rua Airton José Girotto, no  
77, Laranjeiras II, nesta cidade de Taquaritinga, Estado de 
São Paulo. Os presentes reconhecidos como os próprios por 
mim, - Escrevente,-  através dos documentos apresentados, do 

RUÂ DUQUE DE CAMAS 282 CENTRO 
TAQUARtTINCA SP CEP 159O0-000 

11692602121417.000034018-5 
	 FONE 16-32522055 FAX 16-32532055 



Autorizado 

01/06/2017 

Elaborado por: 

01QiJ— 

Ricardo José Henriques V 	•ERLEI JOSÉ MARSICO 

PREF'EITO MUNICIPAL 

LUCIANO REBECH FILH 

TESOUREIRO 

Ordem de Pagamento: 	G 
Data jOG ,- 

RICARDO JOSÉ HENRIQUES 

CONTADOR - CRC: TC SP290917/0-9 

GL 

02 	29 	07 

02 - 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DIRETORIA DE INFRAESTUTURA DESCONTOS 0,00 
4 	j.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 

VALOR LIQUIDO 600.000.00 
15.451.0014.1215.0000 Aquisição de Imóveis 

Valor do Empenho Liquidado até Data Valor Liquidado Saldo 

1.887.680,00 	 1.200.000,00 	 600.000,00 	 687.680,00 

600.000,00 seiscentos mil reais 

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. 
1. 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

 

 

72130818/0001-30 

Praça Dr. Horcio Ramalho, 160. 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 	Numero 	6421 / 	2 
	

Processo: 

Ficha 412 Date 01/06/2017 	Requi 
	

Vencimento 22/06/2017 

Licitação 	OUTRO NÃO AP1NÁVEL 
	

Nota Fiscal n° 

Fornecedor 	STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA 
	

08.326.990/0001-64 
	

Cod 890 

Endereço 	RUA LUIZ NIERO 
	

800 	JABOTICABAL 
	

14871-130 

Recurso/Aplicação 

00 Recursos Ordinarios 

01 TESOURO 

O 	Recursos nao Destinados a Contrapartida 

110 GERAL 

000 GERAL 

Material/Serviço 

Ref. a aquisição de imóveis conforme escritura pública lavrada no 
20  Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
Taquaritinga/SP sob livro n° 406/Páginas 294 a 305 e 306 a 309. 
Decreto Municipal 4550/2017. 

Despesa Paga. 

Banco 	 Conta 	0O3.Ü 	Cheque .i3o 55 	Valor: 600.000,00 	  

Banco 	 Conta 	  Cheque 	  Valor: 

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho. 

Nome: 
CGC/CPF: 



BRADESCO 

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE 
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA 

DATA: 21/06/2017 	 HORA: 14:27 N 

FAVORECIDO: STEFANI PARTICIPACOES LTDA 
AGENCIA: 3376-6 CONTA: 0000240-2- 

DEPOSITANTE: *072130818000130 

AG.ACOLHEDORA:0193 N.SEQ00595 TERM: 12 AUT:808 

001 104 0358 018 330855 
	

§00.00000 
TOTAL EM CHEQUE(S): 
	

600.00000 



1. 

t)r40 ifl4.,fl%Ci,fla 

j, 

KOiVjOi 

Anu 

PRIMEIRO 	TRASLADO 
S 	, 	I.ivronó 406 1 Pcïnas nÕ 294/305 

ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AM±GÁvEL  1 VÁLOÉL R$.  4.g.85.000;o0. 

LAIBAM, -quantas esta virem, que aos 	ZENOVEj19) dias--do 
aode 	 (20.17), 

riest 'cid'de é" cMarca- de TAQUARITINGA, do Estado de São 
Palof  em carot.c, pprante mim, iscxeventa e o Tabelião de 
Notas) 	eta subceve ,coripareceram 'ate. entre -si, 
3u&tas e onatada, sendqde ),ImLado c6o-. outorgantes' 
exproprs- 	PARTZ'ÇI»ÇÕZS LTA peso jiridica de iad j  

	

direito pi-vdo, sdiada nesta cid e d Ja6otiaba1, Etdo 	: 
de Sào Palo, a R(ia TjU1Z Niero,no 8001  sobreloja, Sorocabano 
cEp/ 	 eritao 	PJ n° 08 326990/0001-64, 

xegistrado na J,UqSPsob n° 
57 287/1-4, cujo &cwéntos ficam arquivaaos nestas Notas 

\ na fonad cpa teprogra-fiç auntcada, e-n p-asta especièl 
de sob - de"ordm 020, 

	

o 	jutament-   cofilhci-ia cadasta1 completa enuXiaaatravesJ do, 
.ítioi:d :0 CE. 4.  /O.'J20'L7 	aite:nticad& iètenipamente - 
sob . n°. 860380; .!representaaa, 	neste por seus' diretores: 
	  .:-rasli'ro, 	engnle-i.o.':ç.vil,, . casdo, 
P. R n° 7 iz9SSP/SP, 
i'1srito ng",CPF,F-  sob n° 020 4l O8-06, residente e 
d.mici1.ado na 1Aven.da do -  Cario1  r°  400, 1 artame-nto no  
, 	 Cer 4cidae 	 >4CE4 70-500), 

	

Et 	 JG! 	 Q 	 'brsileror 
adiistr"a"d'or'-e 	resá', 'sad', 	tadÕ d' cedla de 	-( 
identidade' RQ..nb  6153 788-3-SSP/SP''insrito no CPFJF sob 
n° 030.956.048-90, rsidüte e domi.ciliado à Rua Flóriano 
Peixoto, i °  1 3O0 ,apartamento n° 71, Centro, na cidade de 
Yabo:.cab. "-(CEP f,4 &7-810),Estado 	e Sã 	Paulo, nos 
termo d clusu3 (á (quataL lia (decima primeira) e 12 

z15 sega-) d cntrto soil consolidado acima 
me-h6onado$ 	.ee ,oro, lado,, ,.cornd 	torqadc- expropriante 
F?.NDA 	 DE ZAQtZRXING.A / pessoa j u'idica 
e direito pb,4c6'inteo. cm'.sedé e etàbelecdana 'Paça 
Dr. 	Horácio Rrnalho 	n1i.160, inscrita no. ?CNPJ/MF n0 . 

'72..3O 83.8/OOO-3O, 	com sua 	situação padatral ativa, 
contrme copovate U.1..1inscrição cadastral emitido pio site 
da Receita FederaL do..,Basil, neste ato pres,entada por seu  
?ref.to,,,Vaxidew 7osé 	bas,i1iro, divorciado, 
empresa 	,perta 	"d'a. c&ua de' 4ezitdde 	G no  
)4 758 41-.SP.e-'Pipsca"to Çr 	CPFu/H'  ..-S-b- 	43» 939)  988- 
72, residente e dom1clla'c10--na rha VI-conde do Rio Branco, 
no • 441,'Centro, nesta cidade, o qual fbi. devidamente 
empossado no' 'crg 	através da 	ta da "'Sessão 

'. 
Solene 	e 

Instalação' da 3,7°. :Legisiatura  (2017-I202), . datada d .- 1.0  de 
- 	.. 	-.-. 	.•, ,- 	.•.--... 	 . , 	- 
IT ttlVtIl1 	1 !1Ilr1fl1! 	 RU&OUQUEDECPJA'282CENTRO 

-TAÔÇ 	flG.ISPCEP 5900-000 

C 16 	s3,3P 	IQNE rB3S32b5 EtX 163532O55 
11d  



- á --;:f.,.% 	g• 

t * • 	 - 	. 	- 

: 

PR!MEIRcfTRASLÁDQ, 
' -LMo n° 406 1 Pbgtnàs n° 3O6/3O9 

ESCITURh PúBLICa D RRRAiTICAço-: 

AIBA, uts esta 1irem, que et VINTE..Se 'DOIS de MATO 
IS 	e DEZSSET (2 05 201.7),  -iesta cidàde e 

	

'comarca 	'QW1RITINGA., dp Estado de São 2aulof  no 2° 

	

be1ião1 4e 	ase 	Protesto ' 	Letias 	Titulos, 
Caxas')\ n° '282- 	pearte mim, 

Escreventé e 	]iàc 	tas, "questa subscreve, 
compreceram 6fno' OUTJ2RGANTE EXPROPRIAZYO  ST±FANI 
PARTICIPJ%ÇOES' ITp 	pessoa' J)uidic, de direito privado, 
sdAdaT"rsta c,ad de Jab-t aa),rstdo de Sãd Paulo, à 

&1oá jobaban-o',(CEP 1 ' 871- 
130), 	 represe-'tda '- 
po,z' 'sis - 4ie'te -  ,» RQ 	DS 	JZ, 	ras..1eiro, 
• . 	- .......... 	•- 	 . .-.•••• 	. 
'RG. 	b  7 604 331'--SSP/SP/ inscrt6 	o CPF/MF sob n° 

0O.5&1.08-.P.6.esi.dnte. e domic,iliadó ná Avenida do 
Carmo, n°  40Ó, art'aento n° '1 602, Centro, na cidade de 
Jabot.i.cabal CE 	4 ?7 - rO0)j  EBtadode1So Paulo, e, HUGO'- 
DE LL 	s e 	adxflw.strador d' mpte'sa, casado, 

•oo 	 Neitidade RG, 	153 .(788-3-SSP/SP, 

III 1 HII 	

.•.•....•. 	.: 	. 



$ 

como 'aoordo estabeLec2cto entre as partes, d -se ao imóvel 
acima o valor de R$ 27 540,00 (VINTe e SETE MIL, QUINHENTOS 
e QU*RENT?' REAIS) TERCEIRO Com a inclusão do bem imóvel'  
acima, RËTTiCO a:.scriturades.apro.prjào supracitada a 
fim de constar qie os lnove.L.s descritps nos itens 'A", 'B 

para efe.tos fisca.s e tr 11s, bem como acordo 
estabe1ec,idoentre as 'artes, possuem, respectivamente, o 
valor 

 
der:, a$ 2 533192,55 (dos rnlhões, quinhentos e trinta 

e três mil, setecentos e. noventa e dois reais e cinquenta e 
cinco cer'tavos), R$ 1. 590 466,25 (wv milhão, quinhentos  e 
noventa nil/ qu roceitos e sessenta e ,sexs reais e vinte e 
cinco centavc%) 	i8332O2.,2O (íocits etrinta e três 

/ MA vinte centv.os) Qt7ATO Pelas PAS 
- ix ±atificm e .concoraitaternente, 

ret.f'qê(a ,,foit de 'pag
On 

. 	 .,: 

3)SaS no valor de R$ 229 226,66 

(duznose vrte nove ai2,,duzentos e vin:e e seis reais e 

ssse.n.ta..e seis centavos) é.com..vnciiientp excepc4pralmente 
no ultimo oa útil dos meses de -aneiro de 

á. 
2018, janeiro de 

2019 e janeiro de 2020, e as demais 40 (quarenta), no valor 
de R$ 984240,00 (noventa e oit.o mil, duzentos e quarenta 
reais), sez24d a pri rapo 	ncmeto para 30/06/201.7, e 
as rs 	 para o

Y. 
	lt_rno dia til dos 

rieses 	 os meses acima 

mercion4. o$,(3a'flero de
4R 

201S, janeiro de 209 e janeiro 
2020, TO'A.LIZANDQ, assim, a importância de R$ 5 817 280,00 

(CINCO MILH,ES,. OITQÇENTÓS:e DEZESSETE.. MIL e DUZENTOS e 
QJT.A R5iiáí.~, inclu- 	os. juros... .s ..parcelas',. acima 
de'finicas foram acrescidas de juros'em torno de 0,86 (zero 
virgula o.tenta e seis por cento) ao mês, sem a incidêrci 
de 	 Desta £orma, pap v.bilizar o 

Imóveis 

RUA DUQUE OEOAXIAS282CENTRO 

í1I1. II IftIIIUhlIIlI '11 	 . 	 TAQU11NGASPCEP15G00.000 

1692602121417 000034011 8 	
FONE: 1832522055 FAX:16.32532055 

r 
nto estabe±ecaa em referida 

desproção para cors-tar que a indenizacão devida a 
exp;oprrda sá a,ga da egu..nte forma A) R$ 600 000,00 
(SErSCENTOS MIL RAI$) atavs do chequn° 330392, emitido 
pela, 	 a conta corrente O 

NCQ "AIXA ECONÔMICA FEDERAL  
depo,sitado em 22/05/2Ol7, n CONTA 
;RESCO-S/A 27), agência no  
da 'expopriada, servinao como 

quitação ,. o 	omprorvae de depsito 	efetuado pela 
expropria'ite, 	) R$ 600 000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS), a 
1ser pagp mediante depósito bancário - rea'izado no dia 
22/06/2017, ju'io ao BANCO BRADESCO S/A (237), agencia n°  
337L6, CONTA ÇÇ),R-R'F 	servrdo como quitação o 
comproy4nte 	4.1tofetuado pela expropria e, e, C) .. O 

, 	
de aiiarenta e três (43) parce.las 



NOTA DE LIQUIDAÇÃO 	Numero 8019 / 1 Processo: 

Ficha 412 

Licitação 

Fornecedor 

Endereço 

Data 	30/06/2017 	Requi 

OUTRO NÃO APLNÁVEL 

STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA 

RUA LUIZ NIERO 

Vencimento 	30/06/2017 

Nota Fiscal n° 

08.326.990/0001-64 	Cod 890 

800 	JABOTICABAL 	 14871-130 

Recurso/Aplicação 

00 Recursos Ordinarios 

01 TESOURO 

o 	Recursos nao Destinados a Contrapartida 

120 ALIENAÇÃO DE BENS 

000 ALIENAÇÃO DE BENS 

Material/Serviço 

Ref. a aquisição de imóveis conforme escritura pública lavrada no 
20  Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
Taquaritinga/SP sob livro n° 406/Páginas 294 a 305 e 306 a 309. 
Decreto Municipal 4550/2017. 

VALOR LIQUIDO 

DESCONTOS 0.00 

60.801 .62 

OR 

02 29 07 

4.' '.61.99 

15.451.0014.1215.0000 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 

OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 

Aquisição de Imóveis 

Saldo Valor Liquidado 

60.801,62 

Liquidado até Data 

60.80162 
Valor do Empenho 

60.80162 0,00 

Ordem de Pagamento: 1 
Data 

LUCIANO REBECH FILHO 

TESOUREIRO 
RICARDO JOSÉ HENRIQUES 

CONTADOR - CRC: TC SP290917/0-9 

Valor: Cheque Banco 	 Conta 

60.801,62 sessenta mil, oitocentos e um reais e sessenta e dois centavos 

Autorizado 

30/06/2017 

VANDERLEI JOSÉ MARSICO 

PREFEITO MUNICIPAL 

Elaborado por: 

30/06/2017 

Ricardo José Henriques 

/ 

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTEPROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAÁENTO. 
/1 	 -, 

Despesa Paga. 

-73 Banco 	 Conta O&áh,Ø  Cheque 	 Valor: 	60.801,62 	  

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
72130818/0001-30 
Praça Dr. Horácio Ramalho, 160 

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho. 

Nome: 

CGC/CPF: 
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i. 	'jv 	•ésts :Nótas: 
P

.... •: ': - •• 

de 	 "pi 	 o rdrt 020, 
iunte4'4ó 4 -i 	cada'Øa1 cmpet' d.da 'ate/ do 
sitio d 3UC 	1Jfl/2'Ot e- aütetíad. 	eimeite 

. sob 	° 	60980, re,pteserttaia... neste tor seus' diretores  
SÇ., 1s.14ro, enn1)eo ivi1, casado, 

P9td'443 	dente R r° 
F. O -02d,.541 8-0& residente e 

1 
wA 

IRÍM1RTRALADO - 	•, 	. 	 / 	 . 	 r 	. - 	. 

'jvrom6 4t16 1 Pá!has 1* 94/3O5 
/ 	

__•'•/ 	 - 

LSCR.ITA D DESAPROPRIAÇA0 Ab4IGAVL VALOR R$ 4.85.QOO,0O 

iAM, quantas esta virem, qrue aos 	ZEZV() dias .do 
de 	ZQ 	do ao de Dø$ .ti e ZS.WTE 

 
(2017), 

	

nest 	 d 	 o stact,o de Sào 
Paj.o em crú. 	7re- 	 4 XpL 	de 
NtasJ 	 ,peiv 	entre s, 

: pá 

direito p.vao, sedada nesta:---,ida'de de Jaioticaa1, Estado ' 
de 	 .3,.z Ni&rõ 'O 8.00.Y sob1o.ja, Sorocabanb 

	

C14 21- 9rita'4o WP 	'O6'2299O/OQO1-64, 
e 	 ,,44vidamr 'e4í s-ta& na 	r ob n 

yøW 	  raleiro 
adtr 	 difl- de 
identidade RG,flb 6 l53788-3-SSP/P,"insõito no CP'IMt' sob 
r° 00 956 048-90, residte e domciiiado a Rua Floriano 

OQ 	atrei.tõ n° 1j., Centr-ó, -na ciçi'ade de 
abo1aba 	CC1t 	(14 81G-1'c?) "tado 	e' $, Pa"ulo, nos J  

tertnp" d cÍsu 	4 (uartaL 11 (déc.ima r\era) e l2 
ato -spsl 's±i1idado acirna 

'-. 

àa Dfl 
1e 

	

	direio pub&o'.rerno,-' com '.sede: .e -'etabe1eda-na Praça 
HorácioRarna1ho, n0 / 1.6 Q inacrit o. í?J/'H n°. 

'23O 8.8/OOpq, 	çm sua situação.- ,cada ftrâl 	ativa, 
cor rme cpre de inacrioào cada.stra)! emtdo peto site 
da Receita FerL doasil, 	oprentada 'por seu  

o 
.- da.vociado, 

Pu 98v- 

	

.2') 	rsLdent- 	i1dp'-ria rüa Yínd do Pi6 Branco, / 
n° 	441,- 1 Céntrp1 resta ci'dade, . ç' qua-I f&. devidamente 
emosado nó.: 'p~arqp através da Ata- da"Ses's5o Solene ç e 

	

- 	 instaLaç.&d da i7°."Legis1atura (2037./2-02.Ó), dada de.--lfr de 

RUA. UEE CA 	 NTRO " 
1 l Ilil 	jI11j 	 / 1. 	- 



: 	. .• 	 .... 	

: 	f r.. 

MaÂ 
. :o4 ptà reais),, 

i1t.mo di.~ util 1os meses `de 
dé'2b  - - 	

-. de4Jreti 	l2má.),, no flaLode RJ98124O,rO0 (noventa 
o$.to iri1. duzeftbs e 	a'i-e41t reais), 	ee-em pagds no 

u1t.'no útil de cada 'uês, exc1uind5-seos meses i-eferent4 c 
Lrês •parceascima,i1nepdiQpa4as: •(j 	i,.ro . 4e. 2018,, 2019 e 

- 	 ôetaJ 	nês, sem çorreç!o 
- - 	4)pt4 	e.1fr'ar 30 4e 

. 

ME 

I W 

 
MPS 

oiabørgantes e xo 	dos4ed.en è rasfét es 	j 	comode 
atc,.eiae t 	 o&çi.4o 	t;aserdo tem 

4se7 js, 1dminio, 
qae 'sobre o 

mo1 sOê» 	4A1 	ct 	ra (que do mesmo 
e1e 	oi 	 ' e e ..Lwreme rte 

sertdo, desa. daeiÏ\dïante, poi 
ie e 	51tura, 

obrigándo-he 	 expropriado ' por si, seus 
herdeiros e sussres-a fazerextc'a presente sempre boa, irrne 
e va).iosa, a 	s$$r 	ev.cç&'b 	 ¼se thanados 
fo rn à 	 oat 	 ,ada s 	foi 

ogl vilas 50 

eeit1 pé tit4 	s k 	 ai1nr se ç ..jne1 ora 
&e J. 

idmQ te n 	àp aada bomo 
4 r a1 qU 	 9 POS,ULfldO 

empx.egado a 'eu 'et'&10 'ào se nquaando exi nenhua das 
hipotees da,exigêr.p.c cert1ão negativa 	e'1de-ncLaria 
previ 24O7'Et , 	 PÕrta ri 
poi%js 	.'t 	 Õp3.b/O( , 	BorL'a-ia MF 
n° 358, d 	72ZÇ 	ruç 	N6nat.vaT' ho W7112009 da 

NTADAS Pe1as 
pas -m o) p ettada 	9erti 	 a) 

 
et-ti.  

?Jeqdb'r'a 	 aio 	s TríbUto Fedêas ea 

	

1vifa Aiur 	U/dô - C.Nt - Pc.'N. - R1'B/ em «ome da 
outorgante e*rÕprinte prEF,RNZ PZRTZCZPAÇ 	TDA, em.t ida 
aos 19J05/2Q1$, 	 8/11O, 	m qódigo de co'troie 
n° 	746A P4693m or lase ra Potiaia Cpnj unta 
PGFN/RFB r1°* 	 /0/2007' iuja regu.1rictade foi 
erifa(da'.s z 

2Q20).. todsjá.çj4 
v3. rg.z1a gwn 

e, 	 Pos.ita dm èie1tos d 	egatia de Dbp 

- 

p.r xn, id'e acesso d1etS e 
p 	S,F iia 	 ( rto ndreço 
	 e 	no temos do item III, 

3'f-1994, et..íica set autenbc 



•1, 	

:'•' 	/,f;<' 	 : 
:•g• 42. 

* r 
8 

- 

SCRITUR PUBLIcDZ 	TPAçAo:  -' 

- 	 m,
IV 

-: "Escever±4 	 de -Nt, tue 	4a 'sixbscrève 

-PAR
. 

A 	/ 
- 	 st 
- 

Ai3A4; iitàs. .tirn, que :uI2. :g de 	ZO  - 
'de 	Z 	açsta 	dáde e 

t. 	E 	 QyPau1o1  no 20 
-Títulos  , 

1;!zrk  •j•i 	•: 
dic, 4  ddie..to privado, — 

d 	Í.'. 	 l - -rw _$•" er 

/ 

/ 	dadllm ilZ) 

4' 

engénh 
. ,,.. —..- 	4• 

Carmo,.Ti° 40ô/ 
Jja 4 	 tado de/-.-S4 ;ai3p 	.bUGO \. 

' 	Staor d 	Cá-  í? 	aaÇIo, 
-.' 	 1 	 - 

idade G4 788-3-SSP 
-  4 	 r0. wj\ O3Ó55 	 residete e 

doil 1. dÕ 	'iLano' Pipbõ7  no':.  L OO?  apartamento 
ri 7.L Ceno, njidade d Japticab4 (dE 	14 870-810), 
Estadod So Px1o, e,w ç oztro 2ado, como OUTORGADO 

	

 	AEJNIA P3hÇ2 DO JNXQ±P± DE QtYAITIGAI  
peso4 urid.ç. 4e' dira.t 	bo.rtno, cou sede e 

ffil st 	tuaào 
rK  

UÊ 
neste 	atou aeØd. 'par eu 	 Jose  

.çazo br311e', dvorc.ado, emresáro, portador da 
cedula de) 	 G 	758 415rSP-SP e inscrito 
no CPF/MF 3o 	°-4*3-9B8-72, res nte/e dom.cf1iado na 

L 4-1p an'ro, 	st.(  cidade, 
fd4 	a-'ft 	 atarece inda, o 

B2It 
brasa.e 1 4iõra céçiAla de identdade RG n° 

41 57 529+91SP/SP, incra.Q nb CPF/Xd' sob1  ri0  3.1 	2.8.08- 
r, 

808- 
66. 	 e do4 	aci-.-à- - 	-?i-t cá. O'óé GirpttO,, .:n°  

.So;Pau1Ô. :o-.  :•p S 	 00fl0".05 	OPLVPUL 
do 

504 
f r / bE 

O124i7 ."3418-5 	 / 

7'? ;•:: 	 2 
de 

sp 
Avenida 

7êetda 
7;$r,9I 

- ',,. .f 	, • 	V 	• •. 	• 	- 
irecd.to 	 /,MF' sob n° 

te e domic.iliadô ri  do 
h€o\1 .602, Centro,' -na 'ciØde de 

3. 



11 
	 iJ,)TFV'.,V 

A33S301 042503367011 
30/0612017 10:46:29 

DOC ou TED Eletrônico 

Debitado 

Agência 

Conta corrente 

Creditado 

  

257-7 

 

130286-8 PREF MUN TAO A DE Ali VOS 

Banco 	 237 BANCO BRADESCO S.A. 

Agênda (sem DV) 3376 AG.EMPRESAS RIBEIRAO PRETO,U 

Conta corrente (com 2402 
DV) 

CNPJ 	 08.326.990/0001-64 

Nome favorecido 	STEFANI PARTICIPACOES LTDA 

Finalidade 	CREDITO EM CONTA CORRENTE 

Número documento 63.001 

Valor 	 98.240,00 

Data transferência 	30/06/2017 

- CNP,J diferente 

Autenticação SISBB 7FE4E5EB8A3D7E1C 

Assinada por 	 J6539748 VANDERLEI J MARSICO 	 30/06/2017 10:43:55 
J8097307 LUCIANO REBECH FILHO 	 30/06/2017 10:46:29 

Transação efetuada com sucesso. 

Transação efetuada com sucesso por J8097307 LUCIANO REBECH FILHO. 

PAGAMENTO CORRESPONTE AS LIQUIDAÇÕES N2  8019 / 1 DE 30/06/2017 E 6421 / 3 DE 

30/06/2017. 

de 1 30/06/2017 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
72130818/0001-30 

Praça Dr. Horãcio Ramalho, 160 

   

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 	Numero 	6421 / 	3 	 Processo: 

Ficha 412 Data 30/06/2017 	Requi 
	

Vencimento 30/06/2017 

Licitação 	OUTRO NÃO APINCÁVEL 
	

Nota Fiscal n° 

Fornecedor 	STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA 
	

08.326.990/0001-64 
	

Cod 890 

Endereço 	RUA LUIZ NIERO 
	

800 	JABOTICABAL 
	

14871-130 

Recurso/Aplicação 

00 	Recursos Ordinarios 

01 TESOURO 

O 	Recursos nao Destinados a Contrapartida 

110 GERAL 

000 GERAL 

Material/Serviço 

Ref. a aquisição de imóveis conforme escritura pública lavrada no 
21  Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
Taquaritinga/SP sob livro n° 406/Páginas 294 a 305 e 306 a 309. 
Decreto Municipal 4550/2017. 

GL 

02 29 07 	 PREFEITURA MUNICIPAL 

02 - 	 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 

4. 	3.61.99 	 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 

15.451.0014.1215.0000 	Aquisição de Imóveis 

DESCONTOS 	 0,00 

VALOR LIQUIDO 	 37.438,38 

Valor do Empenho 	 Liquidado até Data 	 Valor Liquidado 	 Saldo 

1.887.680,00 	 1 .237.438,38 	 37.438,38 	 650.241,62 

37.438,38 trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos 

Autorizado 

30/06/2017 

   

Elaborado por: 

30/06/2017  

 

   

    

      

 

VANDERLEI JOSÉ MARSICO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Ricardo José Henriques 

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAME.NTO. 

/ 

  

Ordem de Pagamento: 

Data 
310  /0 CV AO  

LUCIANO REBECH FØLHO 

TESOUREIRO 
RICARDO JOSÉ HENRIQUES 

CONTADOR - CRC: TC SP290917/0-9 

Despesa Paga. 

Banco 

 

Conta 	  Cheque fl?) Valor: 	37.438,38 	  

  

     

Cheque 	  Valor: Banco 

 

Conta 

 

  

    

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho. 

Nome: 
CGC/CPF: 
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1-''rom° 406 1 Pá!nos ri0-2941305- 

ESCRITUPA DE DE'SAPROPRIAÇÀO AMIGÁVEL 1 VALO R$ 4.98.5.000,00 .  

.AIBJM, quantas esta virem, que aos DEZENOV\(19) dias-do 
Zês de• 1ZO. (5).  .. 	ao . de DOS.•MII, .e DEES.9ETÉ (2017), 
'nesta cidade e' comarcas de TtTRITflGÃ, do Estado e d São 

Palo( em carório7 pftrate mm, 'sieyaite s 	...Tbe1iào de 
Notas) shcie4e 	iareçeir pa- te..$ entre si, 

tas e 	 snd 	 la4o ,çuq outorqances 
ps-sb juE'idica de 

direito privado, sediada nesta ida'de de Jaoticabal, Estado 
de Sàc' Pau1o, aRua Iu1z Niero, no 800, sobreloja, Sorocabano 
CEP, 1 	1-.jLQ)., .rsrita e NPO xí° '08 326 990/0002-64, 
con stuç4tiva,4evamsn1'e registrado na JIJC$SP sob n0 
537 287/1-4, cujo dotQménts ficam arquiva-dos xietas Notas 

em pasta es'pecièl 
n° 	 s9bf'4°' ce ordem 020, 

ha, cadastral c i1et' miida atraves' do 
sitio d' JUC$ e 1.9/0FJ20t7 'e- aterit.cad. eleonicameite 

. sob n°.. 860380; • retesentaa... neste por • seus diretores: 
Z'RCOB 	DE STFANI1 	 .iro, engnbeiro civil, casado, 

! portador .d 	 identi4ade RG n° 7 O4'3l-9-SS/SP, 
inscrito n )CPFPME' 	ob n° 020 541 O8-06 	resdente e 

-dmiciliado a,Aeda do Carr.o 	° 400, 	atamento  n0 

t 62, 	e1r áàe á[kiNO 	 ài4 870-500), 

! "Estado de S&$OI e, HUGO 	DE SAN'Z, \bra.s.ileiro, 
administar 	b'eYa, 	 ' Øtad4r d'a cdu1a de 
identidade RG - n11 6.153.788-3-SSP/.SP, insrito no CPF/MF sob 
.jO 030.56-048-90; . rsÍdéntè 'e dorniciliado à Rua Flôriano 
Peixoto, n0 1 100; 'apartamento n° -'71,i,.. Centro, na 'cidade de 
Jabotcaba1 C? 114 870-81Ó), "Estado e São Paulo, nos 
termos" da c1át su11a 	(quarta, 11a (décima prirrtera) e 128 
(deiw,a sgi'a4 i'è' ntrat4o sqç1 conso1idaoo acima 
meonad % oxo 1a ,,com' 	torgado' 1'xpropriante 
FANEA  PP. 	Dfd73RNCft'ZO D ÃV .NGA te'ss oa j tir idi ca 
e direito pbt'o interno , om.sed .'--e'tàbelêcda-'na -Praça 
Dr. ';Horcio Ramalho, n0 16ÇJ, 	inscrita no . •'CNPJ/MF n°. 
7243O 8t8/OOp-3O, 	com sua situação ,çadatra1 ativa, 
conforme coip'rovarte de 1inscriçào cadastral' emitido pelo site 
da Receita Fedei-al do Brasil, nesteato 	presentada por S€1. 

Prefé'~to., ,; Váãd 	J 	Xász.c 	,a's.iLiro, dlvo\rclado( 
empres 	 '-' 	

-erikde 	G 	t° 

) 	Ç 
 

;4_758:.' 41SS 	i's- 	sct 	Q?P4 	oh'n° 43'4 939' 988- 
2, resLdent e do 	i1a-do"-ta rua Viconde do Rio Branco, 
n° 441, ,'Centro, nesta 'c'dade, o' qual fi devidamente 

de Ct\to' 
junt-én:t;e''pbÍ 

Qnlo In1c'fl,Vn 	- 	 ' 	- 	 ••' 	 - 	 - . 	 - 

empossado 1 no' 'crg-o através da Ata- da -Sessão 'Solene • e 
• insta1açãd da. • 70 "gis1atura (2017.I202.i), datada de 119 de 



.4dçaal 

1D 	
.J 

OLHA 
- 

(cento.:-.:e -'-noventa e 	 q trocnos e oitenta reais), 
pgas e ceoc.onaire 

 
te '?..a 	c último. da ljtil dos meses de 

janeirc..e 2018, 	iro• de 20f9  e.:Janeiro d. 2020;  e as 
deais 4Lgiiaenta e 	no ,va1dz; de R.•98. 240,00  (noventa 
e otc mil. duzeh•:;• euaenta 	 no 
1ti:no úii1 de-. cada mês, exc1uinddse»os-  meses .referenL-é as 
três parcalas acima..mencionacas (janeiro de. 2016, 2029 e 
:2020), todas .jáacrpi.das:.de urs em.torno de 0,86% (zerc- 
virgula oitenta.éi:a 	:-:: - 	mês, sem correção 
monetar__ co 	 €__ 	arce1a para 30 de 
uo 	de 2O7, TOI 	'. 	 -'portâ ncia de R$ 
5 97'.ÇO '(IA a 	 a)  S 	-:oz 'S 	EZZSSETE MIL e 

' 
eles 

otorgantes exproprados cede- 	- 	desde a, como de 
tato, pela preserL.tL dsapropr 	 o e cr- - rido LeYr 

Posse, .jus, domínio, 
direitos, á~servdes, at 	e asiva, que sobre o 
imovel oresaj_vrihrp 	:ce.xdo, para que do mesrio 
possa ele :_:e 	cr ciance usar, gozar -.,e fivrer-tece 
dispor ccccie. fica sendo, 	d.tá :eit diante, por 
forna 	força a 	resente de 	 a, e desta escritura, 

to.ga-te- éxpropriado por si, seus 

	

a, 	
herdeiros e sucessores a fazer--em a- peente sernpe. boa, firm€ 
C valiosa, d responoerem pela evicção de direito, se chamados 
forem 	autoria Pelos outorgant 	e'oropradas me foi ato, 
sooresponsab1.dade 	l e penal, 	e, com exceção do r -'ub 

eventualruente esctos po 'veis aCimai., sobre 	-' o 	cwe1 ora 

deprõpriado ri, G ., ação ftnaoa e Qlreito rea.. ou em 
direto 	 -. tomo que n&a s 	matriculadas como 
ern'oregadoras, 	 vidaal ou auto -6m9 não possuinao 

pregados a seu serviço, Yião se enquadrandoém 'Penhita das 
r -oteses da eigêrïia ce certidão negatva 

	

--- 	prevista na iei ri 0  8 212, cc 24/O7I9 	bem como ra ort-n 	
a 

Conjunta PG 	FB i°  1 751, de O3?10/201, 	Portaria 

a°.358, Nortativa n°. 9 -1/2O09 da 

Receita--Fedeil 	B. DAS cRTIÕES .PBSNTADAS Pelas 

oaiztes -ne foi apr-'- -tada a -z...dões seguintes a) Certidão 

Nacivade Db s•R 7 a - " 	:..:.:i-bu6à..\Federais e à 

Dívida - AEiv- 	Uni&o 	CND - EGFW: 	RFE,  em nome cia 

outorgante expropritte -STEFANI . : PkRTICIPAÇÕBS  .IJTDA, 	IC!iI  

aos 19/05/2017, válida - 	1/1.lJ0i:7,- conLçódigp..de controle.-  
no- 	746A.3047.6561.1E93, --bom.•basê - a- Yor-taria Conjunta 

PGFN/RFB 	n° 	3. 	di--: -0/05/2007- ..duja:'rularidade 	foi. 
verifiøada ppr - 	- Le.ião por me3.p de acesso direto e 

•pesso1 - 	 rntida p.la. SRF: 1a-:uIhtetet,!•no endèreço: 
"ww re:z fae da 	br" e que, nos termos do item M, 

-- d Artigo 	° da Le( r .:8935:/1»994, -certifica ser autêttica; 
e1  Certidão- Positia cm efeitos de Negativa de Déb.itc 
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Ifi 	 "FONEj 16.32522055 FAX: 16.32532055 
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RfMèRrRsrADO, 
Lwro n 4J 'Pógftiàs n°'D6/3O9 

ESCRITUPÃ 	:DÉ 	±icçÁ&: 

,AIN,itsesta,irern, que e VZN2T,e DOIS de 	IO 
de D01S L e 'DRZZ3S 	(2 05 2017)  nesta cdaoe e 
omarca 	1'ZqGA, d EstaQo de São Paulo, no 20  

Tabe1àc de 	ia Ir Çe de .P.oteato ae, Letras e Titulos, 
situado a 	Dqe de Cax.ia 	n.° 282 	pearte min, 
Escre-'te, e Té1ião de Notas, qu? .esta subscreve, 
comparecrarn 6m9 OUTORGANT EXPROPRI?JO STF?.NZ 
PAR cZP.AÇcS ,,IPPh,t pessoa juridica. de direito privado, 

- sdia 	'staç 	edeJabotbal-Estado de São,-Paulo, a 
.I.....,:.../....•- 	 .1,. .......... 

Rua 	 sõloja, Sprocaba-ip ÇCP 14 871 
- 43, 

r 
	

4rtoes/ 	cQS;  
	 a Í. »Ç 

Pb 	
') 

iD4ii'S'EWIr  brasiliro, 
engne1ro c 	 $,t4d!ç 	,edula cte it t..dade 

7 604 331-9-SSP/SP/ irscrito io CPF/MF sob n° 
020 541 	8-O6, 	esidte e domiciliado na Avenida do 
Carmo, no too, aprtarento n°  '1 602, Centro, na cidade de 
Jaboticàbal 	 ;Estado\ de/Sao..Paul.o.; . , • l'UGO 

	

JE 8?i!ANI,  »r 	yy adxsistaor de empresa, casado, 
tidade G.n.° . l53.788-3-SSP/SP, 

- _-scrt 	roC 	± s6 	030 956 048-9Q, residente c 
Qontic111ad à -Ri.a Floriano Peixoo, TiO 1  Í00, aoartamento 

n°  71,. Centro, na cidade d Jaboticab&l (CEP 14 870-810), 
» t: 

pesoa jurid.ca .de c.eitQ 1publico interno, cora seae e 
estabe1cid 	Pa9 	 o Ramalho, no 160, inscrita 

- no cNpJ/ ',7 30, .oQQ'13,q 4. 	sua situação 

% castr1 	 ,ccpyflt9 de ixcrição 

'1 

	

	cadastral eiitdo' p10 	da ecI)a 'er1 do Brasii, 

:nesté. ato• prese 	dà.-pór •.eu.... .Pebo,Váz2de-rJ.ei  José 
Ma;s.co,  brasileir6, d.ivorciacio, empresário, portad.or da 

cédula de)  1dent1d4d,'R G ri0' '4 758 415-SSP-SP e inscrito 

ro CPF/MF Sobe no 34 939988-72, residente/e domiciliado ra 
rua /i,copde o Ro 	nco, n°, !44,1, Centro, nsta cidade 
ae Ta 	a,E'stad de S&o'.'Pa910 Comirece ainda, o 

RQCURDOB M-AL, -' 'HG1Z 	.' 	GEEIL SOUTO, 

brasileiro, asado, pqriador.da cédula de ioent'idade RG n° 
41 574 529.L9-SSP/SP,' inscrito no c?F/MF sob n° 311 092 808- 
66, reidente' e domiciliado à Pua Airton José Girotto, p0  

77, LranJei1\a. II, 'nesta ciade.de Taguar.tnga, Estado de 
São Paulo OS presentes reconhecidos cort' os proprios por 

' 	mim, 	ente,\ através do1s documer:s apresentados, , do 

i 	?UiiItII1 IIIII IHI lIMItr L 	 RUA DUQUE DE CAXIAS 282 CE4TRO 
iflituJIuLiIltIfl L!IlIU giiii 	 - 	 TAUQASPCEP 1$900.QOO 
- 	i6925O2121417 iii 	 ..FONE. 16.32522O55 FAX. 15.3253258L 

Estadode São 	J.Pa.o, e, de 'outro lado, como OUTORGADO 

EX?ROPRIANTL  Fz. NZ'A PBLICA DO Mt1NCÍPIO DE TAQUAXTINGA, 



A33S301 042503367011 
30/06/2017 10:46:29 

OOC OU TED Eletrônico 

Debitado 

Agência 	 257-7 

Conta corrente 	130286-8 PREF MUN TAQ A DE ATIVOS 

Creditado 

Banco 	 237 BANCO BRADESCO S.A. 

Agõnca (sem DV) 3376 AGEMPRESAS RIBE(RAO PRETO,U 

Conta corrente (com 2402 
DV) 

CNPJ 	 08.326.990/0001-64 

Nome favorecido 	STEFANI PARTICIPACOES LTDA 

Finalidade 	CREDITO EM CONTA CORRENTE 

Número documento 63.001 

Ior 	 98.240,00 

Data transferência 	30/06/2017 

- CNI'. diferente 

Autenticação SISBB 7FE4E5EB8A3D7E1C 

Assinada por 
	

J8539748 VANDERLEI J MARSICO 	 3.0/06/2017 10:43:55 
J8097307 LUCIANO REBECH FILHO 	 30/06/2017 10:46:29 

Transação feIuada com sucesso. 

Transação efetuada com sucesso por: .J8097307 LUCIANO REBECH FILHO. 

PAGAMENTO CORRESPONTE AS LIQUIDAÇÕES N2  8019 / 1 DE 30/06/2017 E 6421 / 3 DE 

30/06/2017. 

1 de 1 30/06/2017 



r±: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
72130818/0001-30 

Praça Dr. Horéco Ramalho, 160 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 	Numero 	6421 / 	4 
	

Processo: 

Ficha 412 Data 29/07/2017 	Requi 	 Vencimento 29/07/2017 

Licitação 	OUTRO NÃO APLNÃVEL 	 Nota Fiscal n° 

Fornecedor 	STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA 	 08.326.99010001-64 	 Cod 890 

Endereço 	RUA LUIZ NIERO 	 800 	JABOTICABAL 	 14871-130 

Recurso/Aplicação 

00 Recursos Ordinarios 

01 TESOURO 

O 	Recursos nao Destinados a Contrapartida 

110 GERAL 

000 GERAL 

Material/Serviço 

Ref. a aquisição de imóveis conforme escritura pública lavrada no 
21  Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
Taquaritinga/SP sob livro n° 406/Páginas 294 a 305 e 306 a 309. 
Decreto Municipal 4550/2017. 

GL 

02 29 07 

0.61.99 

15.451.0014.1215.0000 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 

OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 

Aquisição de Imóveis 

DESCONTOS 	 0,00 

VALOR LIQUIDO 	 98.240,00 

Valor do Empenho 	 Liquidado até Data 	 Valor Liquidado 	 Saldo 

1.887.680,00 	 1.335.678,38 	 98.240,00 	 491.200,00 

98.240,00 noventa e oito mil, duzentos e quarenta reais 

Autorizado 	 Elaborado por: 

29/07/2017 	 29/07/2017 

71' 

     

      

 

VANDERLEI JOSÉ MARSICO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Ricardo José Henriques 

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAM TO. 

RICARDO JOSÉ HENRIQUES 	
Ordem de Pagamento: 	 LUCIANO REBECHILHO 

CONTADOR - CRC: TC SP290917/0-9 	Data 	 TESOUREIRO 

Dspesa Paga. 

Banco e F 	Conta 	3 	Cheque 	  Valor: 	98.240,00 	  

Banco 	 Conta 	  Cheque 	  Valor: 

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho. 

Nome: 

CGC/CPF: 



Bradesco 	Dia & Noite 

BDN - Bradesco Dia e Noite 

Deposito Conta Corrente 

Hora: 12:18 

Data: 31/07/2017 Term: 000603 N.Trans: 	1217 

Valor: 	98.240.00 

Favorecido: 

Banco: 237 

Agencia: 3378 / A6.EMP.RIB.PRETO 

Conta: 0000240-2 

Titular 1: STEFANI PARNCIPACOES LTDA 

Sujeito a conferencia. 

O deposito realizado durante o expediente 

ancario ao publico sera conferido e 

d1idado no mesmo aia, de acordo com os 

valores encontrados no interior do envelope. 

Prazos de compensacao de cheques 
- Acima de R$ 299.99: um dia util. 

- Ate R$ 299,99: Dois dias uteis. 

() Prazos maximos de bloqueios, contados em 

dias uteis apos a conferencia do deposito. 

Apos o expediente bancario rs sabados, 

domingos e feriados, o deposito sera 

conferido no primeiro dia util subsequente. 

Cheque Expresso Bradesco. 

Seu talao de cheques em segundos. 

Sem pedir no balcao, 

nem esperar pelo correio. 

Aio Bradesco 

SAC - Servico de Apoio ao Cliente 

o 
	

Cancelamentos. Reclamacoes e Informacoes 
0800 704 8383 

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana 

Ouvidoria - 0800 727 9933 

Atendimento de segunda a sexta-feira das 

8h as 18h, exceto feriados. 
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NOTAS E DE PRTET0 DE LETfAS E TTULOS 
TAQUAJT1NA-SP 

MAfCi D TQRTflN 	8TADO D S Cr PAUL 
9OMIjGdES 

PRIMEIRO TRASLADO  
Livro n° 406 1 Páginas n° 294/305 

ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL 1 VALOR R$ 4.985.000,00. 

AIBAN, quantas esta virem, que aos DEZENOVE (19) dias do 
mês de MAIO (5) do ano de DOIS MIL e DEZESSETE (2017), 
nestá cidade e comarca' de TAQUARITINGA, do Estado da ão 

Paulo, em cartório, perante mim, Escevente e o. T.abe1io de 
Notas, que esta subéceve, cnar.ecera •axte:s entre si, 
justas e çon.tratada&, .sendo de um.—.  lado. çõnio outorgantes  
exropriados: STEFANI PARTICIPAÇÕES ITDA,. stoá. 	de 
direito privado, sediada nesta cidáde de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, à.RiaLuiz Niero, n 0  800, sobreloja, Sorocabeno 
(CE?. 14,871-13'O), izscrita no NPJ ri Ó8.326,990/0001-64, 
com situaço ativa,. devidamente registrado naJUCP sob n° 
537.287/16-4, cujos documentos ficam arquivados nestas Notas 
a forma .de cópia rep.rográfiõaautenticada, em pasta especiál 
de Contrato social den° 0•1-AC, sob .n? de ordem 020, 
juutarnerite com a ficha cadastral completa étitida através dq 
sri.o da JUCESP em 19/05/2017 -e autenticada elétenjcarnente 
sob n°  86033980; representada neste por seus diretores: 
=OS DE STEFANI,  brasileiro, engenheiro CjVji,casado, 
portador da cédula- de identidade RG n° 7CO433i9-SSP/SP, 
insrit.o no CPF/:i'1F sob riO 020.541.608-06, residente e 
ddniciiiado na Avenida do Carmo, n°  400, apartamento n° 
1.602, Centro na cidade de Jftbot1cabal ...(CE 14 870-500), 
Estado de Sã 	au1o,e, HUGO DE S2F.NI,  brasileiro, 
administrador'de 'rnr&s 	càad 	&ado 	a cédtila -de 
dntidade RG n°  6.153.788-3-SSP/SP, inscrito no CPF/1F sob 

r °  030.956.048-90, residénte e domiciliado à Rua Florianc 
Ptl.xoto, n 0  1.100 apartamento n° 71, Centro, na cidade de 
Jaboti.cabal (CEF. 14.570-810), Estado de São Paulo; nos 
termo da cláusula 4 (quarta), 11° (décima prirnei:ra) e 
(décima segunda) db cnrato social consolidado acima 
mencionadój e, de outro lado', como out.orgadd .xpropriante: 
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE T.AQUARITINGA, çessoa jurídica 
d •ireitc- público interno, com sede e estabelecida na Praça 
. Hoácio Ramalho, n°-.160, inscrita no CNPJ/MF no . 

72.l30.818/000l-0, cóm sua situação cadastràl :iva, 
conforme comprovante de -inscrição cadastral emitido pelo site 
da Receita Federal do Brasil, neste ato presntada por seu 
Prefeito, Vadere. José Mársíco,  brasiLeiro, divorciado, 
empresário, porador da ceduaa de identidade R G 	ri0  

4.758.415-SSP-SP. e iriscrto jio CPF/MF. Sob 	0434•939•988_ 

!2, residente e domicilia-do'na rua Visconde do Rio Branco, 
441, Centro, nesta cidade, o qual oi dev.&nente 

"-np;ssadono cargo através da AtR da Sessão Sole d' 
1rstalaç&o da 17° Legislatura (2017/2020), datada de 	de 

RUA DUQUE DE CAMAS 282 CENTRO 
TAOUARrnNGA SP CEP 15900.000 

FONE: 16-32622055 FAX .16-32532055 111111111111M1H111111  
11692802396816C 

@1111111m11
3989- 



. 	Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
- 72130818/0001-30 

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 	Numero 	6421 / 	5 	 Processo: 

Ficha 412 Data 30108/2017 	Requi 	 Vencimento 30/08/2017 

Licitação 	OUTRO NÃO APINCÁVEL 	 Nota Fiscal n° 

Fornecedor 	STEFANl PARTICIPAÇÕES LTDA 	 08.326.990/0001-64 	Cod 890 

Endereço 	RUA LUIZ NIERO 	 800 	JABOTICABAL 	 14871-130 

Recurso/Aplicação 

00 Recursos Ordinarios 

01 TESOURO 

O 	Recursos nao Destinados a Contrapartida 

110 GERAL 

000 GERAL 

Material/Serviço 

Ref. a aquisição de imóveis conforme escritura pública lavrada no 
20  Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
Taquaritinga/SP sob livro n° 406/Páginas 294 a 305 e 306 a 309. 
Decreto Municipal 455012017. 

GL 

( 29 07 

,r.-+.90.61.99 

15.451.0014.1215.0000 

PREFEITURA MUNICIPAL 

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 

OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 

Aquisição de Imóveis 

DESCONTOS 	 0,01 

VALOR LIQUIDO 	 98.240,01 

Valor do Empenho 
	

Liquidado até Data 	 Valor Liquidado 	 SaId 
1.887.680,00 
	

1.433.918,38 	 98.240,00 	 392.960,00 

98.240,00 noventa e oito mil, duzentos e quarenta reais 

Autorizado 	 Elaborado por: 

30/08/2017 	 30/08/2017 

   

y 

   

VANDERLKÍOSÉ MARSICO 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Thais Fernanop Fonseca Wagner 

r)ESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. 

-.  

RICARDO JOSÉ HENRIQUES 

CONTADOR - CRC: TC SP290917/0-9 

    

    

Ordem de Pagamento:  

Data 
LUCIANO REBECH 

TESOUREIRO 

 

Despesa Paga. 

Banco -  	Conta 	  Cheque 	  Valor: 	98.240,00 	  

Banco 	 Conta 	  Cheque 	  Valor: 

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho. 

Nome: 

CGC/CPF: 

'1 



No 

Bradesco 	Dia & Noite 

BDN - Bradesc 	a e Noite 
Deposito Cont, Corrente 

Hora: 13:25 
Data: 30/08/2017 Tere; 036731 N,Trans: 	1887 

c 
Vàlor: 	98,240,00 

Favorecido: 
F Banco: 	237 
B. Agencia: 3376 1 AG.EMP.RIB.PRETO 
Ai Conta: 	0000240-2 
Cc 

Titular 1 STEFANI PARTICIPACOES LTDM 
Ti 

	

- 	Sujeito a conferencia. 

O deposito realizado durante o expediente 
bancario ao publico sera conferido e 
validado no mesmo dia de acordo com os 

valores encontrados no interior do envelope. 
va: 

Prazos de compensacao de cheques 
- Acima de R$ 29999: Um dia util. 

- Ac Ate R$ 299,99: Dois dias uteis, 
- Ai 

(*) Prazos ma<imos de bloqueios, contados em 
(*) dias uteis apos a conferencia do deposita. 

di 
Apos o expediente bancario e aos sabados, 

Ai 	domingo's e feriados, o deposito sara 
conferido no primeiro dia util subsequente. 

cor 
Cheque Expresso Bradesco. 

Seu talao de cheques em segundos. 
Sem pedir1balcao, 

nem esperar pelo correio. 

Aio Bradesco 
SAC - Servico de Apoio ao Cliente 

Cancelamentos Reclamacoes e Infcrm'..oes 

CE 	 0800 704 8383 
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 /22 0099 

	

Defic' 	Atendimento 24 horas, 7 dias por s.mana 

Ai 

At 

Obrigado 
Tenha uma boa tarde 

Ouvidoria - 0800 727 9933 
Atendimento de segunda a sexta-fra das 

8h as 18h, exceto feriados. 



- 	 A tuÁco jia, 	 te eg.istrado na J1IÇ,.S sob ri° 

537 2'87/l6-, cujos q.ocuntos ficamarquivados nestas Notas 
, na'f?ae copa reog'rafia a.tenticada, e-ri psa espëcièl 
de Crtrat Soc], Ie no 0k-ÀC, .sor n° ae ordem 020, 
juntamente com ' ficha cadastral completrt1t1da>atrave7o 
si.tio da JUCES-P ..em9./0,•/20L7 -e- aut tacada •ele.trenicamente 

.1: 

	

PRiMEIRO 	TRASLADO 
Livrcrn° 406 1 Paginas rí° 2941 

ESCRITURA DE DEAPROPRIAÇÃO AMIGáVEL 1 VALOR -R$ " 4.9685.000,00. 

AIN, quantas esta virem, Rue aos DEZ NOVE (2.9) dias - do 

	

m'$ 
pde..çiO (5).. do ano de 	ZS. L e D'ZE$SE 	(2017), 

' dntàrca d'i- TAQÚRITIlG, aó Esd, de So 
Pa1o, emcar 	erarte mím, evet e 	Tabelião de 
4otas, -qesta - 	 ofipar- erat pas 	- re -si, 
justasecon.rataa.as, 	enao, de um...lado como 	r.art'es  
expr  çõBs'

0. 
	 .j urídiça dé 

direito. pri-vado, sediada nesta: cidde dê Jab6ticabal, Estado 
de São Paulo, a R(ia Luiz Niero, r'° 800, sobreloja, Sorocabano 
O4-437 1-.'Q ......éritào . NPn° 08 326. 0/0001-64. 

sob ia° 86033.980; .reptesenta.çia.. 	nesta por seus. dirtores: 
MARCOS DE S2PNX, bras...leiro, engenheixo civil,1 casado, 
pdador . A ú 	identA 	 ida,4e RG no 
isérito 	 F/4F seb n° 020 541 608-06, 	ês3..dente- e 

- 	 liado 	enda .o Carmo1 n° 400, aartaxieflto ri0 

602, 	e-.tr, 4 	o.ade e' \ botiaDa. (CP. 14 870-.500), 
'Esto o.e Sà'b\. 	e, RUGO - 	 S1rNT1 \bEasilei, 
admiistiador. d 	iesa', dasadb, 	ctado d 6du1 - de 	í 
identidade RG.. no 6.15?. 788-3-5SP/9P, "insrito rio CPF'IM'F sob 
n° 03O.956.O4S9O, rési•déiite e dorni:ciliadõ à Ru Floriano 
Pe2xoto, ri° apartamento 	Ce'ntro, na cidade de 
.Jabotcaba. Í%,CEP 'í4 8 O-BiW), 'Estado de São Paulo, nos 
termoe da clusula 	(arta, 114 (decima primeira) e 

12a 

(dê*ma segurda) dÕ @ntrato social consol.dado acma 
sQnado 	, de 'oi 

PVB 	&cípZO 	 essoa juridica 
de direito 	 estbeleca-'na --Praça 
Dr. r Horácio Ramalho, 	n°,16Q, 	inscrita- ro- ;'CNPJ/ 	ri° . 

7230 818/0001-30, 	ço-t sua situação cadastral ativa, 
con3rme comprovante de lriscriçào cadastral emtido pelo site 
da Receita Federal doBrasil, ne.te atÕ prentada por sei.  
Prefe'1ito,, 'Va.ndezZe. t7ose Mazs.00, brasilei.ro, divorciado1 
empresai, Jpcta€t 	da ceda "de -4en1x1e R G n° 
4 758.41-SP-P 	sczto 	CP1b4F Sbb n° 43~t 939' 988- 
'72, residente e'domic a'uo-a rua Vicdnde do Rio Branco, 
n°. 	441, ..Centrp, nest 	cidade, o qua. - fbi 	ëvidriente 
emossadQ no'rg.p através da Ata- da Sessao 'Solene de 
Instalaçàd da X° : gis1atura (2017.1202.0), .daada de-...17 de 

1 	 III111H 	 RuouuEoEcAxfA282CEwmO \ 

' 1U 	iIliili'&P 	 ' TAQUÁI14GSPCEPt59OO.00O 

IIWI 1126O239616'' 1 '9-4 	 / 

o lado, -cttd outorqado xpropriante  



- ...... 

eMO 

& 

PRIMà'1'RZSL400, 

ESCRITUBÁ PÚBLICA DE RERBAT±FZCAÇÀO-: 

AIBM,  qts esta virem, c; rn VIZ2e 	DOIS de ZO. 

_)de DOIS MIL'- e EZZSSET (22 05 201.7),  n.e-sta cidade e 
çonarcae 	TINA, d Esado cc Sãc ?aulo1  no 2°  

Tabelig9,... de otas\e de Protesto de,:a 	ritu1os, 
situado 	Ria Dique ct.e Cax.iai n° 22, pera'nte mim, 

/ Escteven± 	e Ta1De..1âo -de 4  Notas, aue'- esta subscreve, 
compareceram c'mo OUTQRGANTE EXPROPRXADO  STFANZ 
PATIci.PAiõEs 	pesaoa' j1uxidic de 	eito privado, 
sed].adãnesta 'c,a,de de 	 de Sào Pau1o, à 

", 	 1) 
ca" 'no, 	 '/3'2 9o(p'oo -64; repze s entda ') 

egeríheir CiL,c.sadó, . ;df4 	41a"de £cetidade 
'RG'•i°  7.604.-331!.3-SSp7spfinsrit6. 	::.PE/.H.F sob n°  
.. 00.541.08-0.61  . e domic.iliadô ná Avenida do 
: Carmo; •ri0 4ÓÓ, 	ten€o' W`-1. 602, Centro, na ide de 

Jabotcabal CEP EL4 71-50), EstadodeiSão Paulo, e, HUGO,-  
DE 	ecA a. 	strador d' empresa, casado, 

,..idade .G ri6 153 788 - 3-SSP/SP, 
sob n°, Q30 	6 048-9Q, >res.idente e 

omti.1ido 	Rt1a '1oriano Peixoo, n°• 1 1007  apartamento 
no 71, Centro, naiade de JalDoticaba.1 (CEP 14 870-81), 
Estado de São Paulo, e, e outro lado, corno OUTORGADO 

ÓPRIÀNTE.  . FAENDA.,P*BLIA• DO MUNICÍPIO DETAQrJA.zrns7GA, 

ckdstral etio--p10 sít da etEea1 do Brasil, 
í :nest. .atp" 	ada . por..-... eu .pe 	o1: t'ndai josé 

Mas,zco,  brasi1ei6, oivorcado, empresario, portador da 

cedtila de, ldentid?de,fR G ;4....7.'58.415-SOR--SP..e iTiscrito 
no CPF/MF Sob no  43939.988-72, resicenteJe domlciliado na 
ua Visjondeo ,f ra'-co, n j44,1, Cento, 4sta cidade, 

-. flENAW6. 	 SOUTO, 

N 

pesS.o - 	 sede e 
esta7:7

ák  
cda 	Paçp' D Hac,o R.ama1ho. 	= 160, .nscrita 

o 	 sua situação 

Ãsão Comp-ar.ee .:3ui1da,.. o 

--- brassro., a4sdo, 	rtadora cédula de ?dentidade RG no 
41 57 529 L9-.$S?/S',' incri.to no CPF/1F sob O  311 092 808- 

66, res'ident' e omci_ado à Rua Airtor). José Girotto, n°  
77, Laranjea 1' .etacidade de TaquarLtlnga, Estado de 

'r"'r São Pai10 OS prsete5 reconhecidos como os próprios por 
,.tv'és ds documeo apre.sçtadas, ,,do 

'RUA DUQUEOEA.S 262 G!NTRO 
- 	QJARmHGkSP CEP 1590000; . 



(T: 
	

/  
RICARDO JOSÉ HENRIQUES 

CONTADOR - CRC: TC SP290917/0-9 

Ordem de Paga ento :/ 	'( 	LUCIANO REBECH FILHO 
Data ? 
	

TESOUREIRO 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
72130818/0001-30 

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160 

117 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 	Numero 	6421 / 	6 	 Processo: 

Ficha 412 Data 25/09/2017 	Requi 	 Vencimento 25/09/2017 

Licitação 	OUTRO NÃO APLNÁVEL 	 . 	Nota Fiscal no 

Fornecedor 	STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA 	 08.326.990/0001-64 	Cod 890 

Endereço 	RUA LUIZ NIERO 	 800 	'JÁBOTICABAL 	 14871130 

Recurso/Aplicação 

00 Recursos Ordinarios 

01 TESOURO 

O 	Recursos nao Destinados a Contrapartida 

110 GERAL 

000 GERAL 

Mate ria I/Srviço 

Ref, a aquisição de imóveis conforme escritura pública lavrada no 
20  Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Titulas de 
Taquaritinga/SP sob livro n° 406/Páginas 294 a 305 e 306 a 309. 
Decreto Municipal 4550/2017. 

CL 

02 29 07 	 PREFEITURA MUNICIPAL 

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 

4.. 	).61.99 	 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 

15.451 .0014.1215.0000 	Aquisição de Imóveis 

DESCONTOS 	 1 000 

VALOR LIQUIDO 	 98.240,00 

Valor do Empenho 	 Liquidado até Data 	 Valor Liquidado 	 Saldo 

1.887.680,00 	 1.532.158,38 	 98.240,00 	 294.720,00 

98.240,00 noventa e oito mil, duzentos e quarenta reais 	  

Autorizado 	 Elaborado por: 

25/09/2017 	 25/09/2017 

- 
VANDERLEI JOSÉ MARSICO 

	
Ricardo José Henriques 

PREFEITO MUNICIPAL 

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. 

Despesa Paga. 

Banco 	 Conta Ç.'CJ 	3t2 	Cheque 33 010 2 ' 	Valor: 	98.240,00 	  

Banco 	 Conta 	  Cheque 	  Valor: 

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho. 

Nome: 

.CGC/CPF: 



Bradesco 	Dia & Noite 

BDN - Bradesco Dia e Noite 

Deposito Conta Corrente 

Hora: 14:27 
Data: 26/09/2017 Term: 023284 N.rr,ns: 	1791 

Valor: 	'I8.240,00 
Favorecido: 

Banco: 237 

1 Agencia: 3376 / AG.EMP.RIB.PRETO 

Conta: 0000240-2 

Titular 1: STEFANI PARTICIPACOES LTDA 

Sujeito a conferencia. 

va 	o deposito realizado durante o expediente 
bancario ao publico sera conferido e 

validado no mesmo dia, de acordo com os 

- Ac valores encontrados no interior do envelope. 

- At 

Pra2os de compensacao de cheques* 
(*) - Acima de R$ 299,99: Um dia util, 

dIa- Ate R$ 299,99: Dois dias uteis. 

.Ap ( 	Prazos maximos de bloqueios, contados em 

1 dias uteis apos a conferencia do deposito. 
coni 

Apos o expediente bancario e aos sabados, 

domingcis e"èriados, o deposito sera 

conferido no primeiro dia util subsequente. 

Cheque Expresso Bradesco. 

Seu talao de cheques em segundos. 

Sem pedir no balcao, 

nem esperar pelo correio. 

Can 

Def 1 Cl E 

AIO Bradesco 

SAC - Servico de Apoio ao Cliente 

Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes 

0800 704 8383 
Deficiente Auditivo ou de Fala - asee 722 099 

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana 

Ouvidoria - 0800 727 9933 
Atendimento de segunda a sexta-feira das 

8h as lSh, exceto feriados. 

Obrigado 

Tenha uma boa tarde 



:..t 

001 

P3MEtrRÀsrADO, 
Mo' n 406 Pgtrràir3O6/3O9' 

ESCRITURA PÚBLICA.MË•P3BPATmCAÇÀO-:' 	O..  

AIBM,  quntás estrirern, que ír .VINTEe :DOIS ela * MAIO 
de DOXS WL e ZZ$SETE (2 O5 ,2Cr1.7J',  ne-s ta cdade e 

d,o Estadódeo Paulo,' no' 2°  
e de Protesto ' 	Letrase Títulos, 

	

ique de ax.ia 	&..2B2, perxxte Mim, 
Escre - ze1, e Te]J.ão de !ktas, uesta subscreve, 
comparecerAm 	c6rno 	OUTQRGANTE 	EX 1 OPR.rADC 	STF.NI 
PAZc±P1ÕES. 	 privado, 
sediaq.Tsta 	ad de Jatba1i- atado de Sào Paulo, à 

sobr10 Socabnp,(tEP .871- 
.49, /nscrJ flØi , 	8"3'6 ø43bÇ1-64/ .eprese-tda  

ses, deQre 	 ;< D;S  "' 	ras.i1,e_ro, 
eigenheiro cvi, 	sô,,fox-  f •1ade iatidade 
RG. no  7 60'4 331-9-SSP/SP/ inscr.to io CPF/MF sob n° 

esi)te. e domic.iiiadó ná Avenida do 
Carmo a° 400,c  apartaintc ° 1 602, Centro, na .dade de 
Jabot.cab.a1 CEP4 S7O0OL, EstadodeS&o Paulo, e, JUGO 
DE 	 atst.rador d empresa, casaco, 	U 
p6o - c(á/ 'o' " 	' tidade RG 	6'.153 '788-3-'SSP/SP, 

scrattb ,no- éó. X3 030 	,048-9Q residente e 
domii1iado à Rtla ?1oriano Peoto, n° 1 L007  apartamento 
n° 71, Centro, naca.dade deJapticaba1 -CC., 	14 870-810), 
Estadode-Sào Pauo; e,:de..b:utro. lado. como. OUTORGADO 

éroepta cidade.., 

/ 	
$xIarece ainda, o 

--  	e 	 SOUTO, 

as i; 	 'p t4dora céi1. ae i4éritdade RG n° 
41 57 5299-4SP/S?, incri.to no CPF/F sob i°  3.11,092.808-
'6 6, 

.1 092 808- 
66, res'idente' e domci1ado 'a Pua Alrtor). 1Yosé Girotto, no 
77,.:. Laranjei,ap 	estciçIa1e de Taauarijinga, Estado de 
São Paulo Os prSeztes çecpnheoidos comO.f. os próprios por 

4OS -o 	 ap 	 cio 
O 	 • 	 o- 

QuAfM3A SP CEP 1S9gO-OO 
121417.,tsi 

satuado à>  

X2RÓEZIANTEÇ  JENPA ,PBi.ICA DO JWNXCÍPIO M.' TAQUAITIZGA, 
peso 5uridica 'á. irei 1pób14iqo iflterno, com sede e 
estipp, ja P co RaW ,r° I6O inscrita 

NP/44 	 ,f%i4 sta si tu açào 

doBasi1, 
nesta ato' 	eseada por seu Prefbo,"  'nder.la Jose 
M8.2.0b0 brasilei;6, divorciado, empre6ár1o, porta4or da 
cedula de)  ;deri.tidde /R ....G. i°  4 758 415-SP-SP e in.scrito 
no CPF/MF Sob rO  4'3439.98S-72, res en1e/e 4omci1iado na 

ua 	c1çi  
d 	 adq. 	-S&o 



Bradesco 	Dia&Noite 

BDN - Bradesco Dia e Noite 
Deposito Conta Corrente 

Hora: 13:00 
Data: 30110/2017 Term: 010292 N.Trans: 	9939 

Valor: 	9824000 
Favorecido: 
Banco: 237 
Agencia: 3376 / AG.EMP.RIB.PRETO 
Conta: 0000240-2 

Titular 1: STEFANI PARTICIPACOES LTDA 

Sujeito a conferencia. 

0 deposito realizado durante o expediente 
bancario ao publico sera conferido e 
validado no mesmo dia, de acordo com os 

valores encontrados no interior do envelope. 

Prazos de cbmpensacao de cheques* 
- Acima de R$ 29999: Um dia util. 

1- Ate R$ 299,99: Dois dias uteis. 

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em 
dias uteis apos a conferencia do deposito. 

Apos o expediente bancario e aos sabados, 
domingos e feriados, o deposito sera 

conferido no primeiro dia util subsequente. 

Cheque Expresso Bradesco. 
Seu talao de cheques em segundos. 

Sem pedir no balcao, 
nem esar pelo correio. 

Alo Bradesco 
SAC - Servico de Apoio ao Cliente 

DI 	Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes 
0800 704 8383 

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana 

Ouvidoria - 0800 727 9933 
Atendimento de segunda a sexta-feira das 

8h as 18h, exceto feriados. 

Obrigado 
Tenha uma boa tarde 



-? 	 - 	.  4 4• 
* 	4 Pg. j7  / 	í:Á' ! 	• 	_____ 

Q.  

G :TKLDQ. 

ESÇRITURA' PÚBLICA. DE RBAr±FICAÇj&: 

AIM,tàsesta,jrern, que 	'Dois  de±O 
ae DOXS 4ffe 	(22 ø2J7/ 	es ta cidade e 

M
. conaa 	' 	 d,o 	 ?aulo' rio 2°  

.......................... 
sitilu,dó4  

Ç Escreven±€ 
- 	compare cram 	6o 	OUT,O,RGANTE 	.TÉ.mNZ 
PAICZPAOs',ZT, pessQa' jridic& de 'direito privado, 
didsta ,'cïrnd d w 5 à à 1 íti 	í,st4oí 	Sãd Paulo, a 

iíS  

en.gon 
'RG.' -•n°  7...604.:3319-SSP/SP/inscrto...o •PE/MF sob no 
020 541 08-O6 	esidte e domicii.iad6 na Avenida do 

1 Carmo, no 4ÓO, 	ta1nto 	ii,° 1 602, Centro, na 6dade de 
Jabotoal 	 EtadodeSo Paulo, e, fUGO 

$4e' 	nstracor d 	mesa,casaco, 

/ b r 	 048-9 	res.icIeite e 
dmtliado 	1oriario Peixot, r°  1 i,Q07  apartamento PRI 
M° 71, Centro, a< cidade de J4t1cabaL "(EP 14 870-810)., 
Estado d São Paulo, e, de oixiro lado, corno OUTORGADO 
EROPIAZYTE  FA NDA ,PBICA DO MPàÍPTO DZ TAQUAPJTING.A, 
peso juri±.ca 	' d1re.ç1púb1c ).o x.teo, con sede e 

9 4Dc 	a4ho ri0  160, i.nscr.ta 
À. sua situaçao 

1,1l   0 

17.>,..-. 	 ade , Estado de 
São Paulo 	presees recpnheoios como os próprios por 

txavés 54p doc 	apr3sntaks, do 

. Títulos, 
r í22) 'perp±e mm, 

ião de4  6tas, 	ueaa, subscrève, 

castra/ 
cr1 	to 

ï .neste . atp 	ese  . . por seu- Pret-o.,'1 Vande-r1ó.3.  Jose 
MB4co brasilei.6, divorciado, emresario, porta 

 

lp 

 

4or da 
cédula de j i,den.tiødeR  G ir 4 758 415-SP-SP e inscrito 
p0 CPF/MF Sob,n°  £13k1939988-72, resIe dom.ciiado na 
ua Vaprde 4$ 	 n ,J44J, eno, .esta cidade, 

..ia,. o ' 
OCURAD y 	 Lr 	 - 	, GABRXEI1 SOUTO, 

céd(ú: de .'adé :RG fl°  
41 57 5299SP/SP, iricrto no CPF/M' sob 0  3.11..092. á08- 

;PC s 	n, te.—e 
08- 

es4et'.è . o±jci1iacxoà 	a .Airtot..José G1t6tt6, fl° 

/' 	' "- 'JWOUQÚDEPJ5S2 O '  

02121417 	 £ 



00, Nffi,  

r. 
- 	w 
PRIMEIRO RASLÀDØ? 

ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL  1 VALOR R$'4.985.000,00. 

IAIBM, -quantas esta virem, que aos DEZENOVE(9) dias do 
:t1O25),4o ano. de .EOS.. L e..ZBSE2g (2017), 

net 1'ci*de '6dmarca ae AQUAITINGÁ,'do Estad,o de São 
Pa1o1  em carario, pran±e mim, -.Es9xfevejte ,e 	Te1ião de 
Notas, --q 	eZt 	ubs eve, cece tetre -si, 
justas e 	or.tatads-, seidp. de. .,um3..a4o jmo outorgar'tes 
expropriados  -S!EW2q'I P2RTIAÇôZS'LwA 	- - jUridica e 

e 
 direito privado, sedada nesta cidade de Jaboticabal, Estado 

de SAci Pau.1o, aR(1a Luiz Niero, n° 800, sobreloja, Sorocabano 
i14 73,- 3Q),.. inscrita o CNPS7 n°  08 32É990/000L-64, 

>1 QOa, 	 oLa1 , 4evdamenze xsgistxdo na IJ3$SP sob no 
57 281/1 -4, cuJc,&oCumentos ficam aquiv&aos netas Notas 
n 	for ç1 cppia 	rogf 	atenpaaa ,- em .,ta especi-1 
de C t6pc 	'n° OL-C7 	n°' .e ord'm 020, 
juntarr'ent com 	ficha cadaspal coleta, emítida'.atrai-eTo 
sitio da JUCESP m 19/05/20W 'e- aúteriticada e1etenicamente 
sob p0  8603380, representada. 	neste nor seus diretores 
1ROS 	STENX I 	a,si1ero, engnheo 	vi1,, casado, 

¶0 	poa 	'd. 	 RG 'i°  
itrito 	CPFF* sob no 020 51 D8-06, tesidente\  e 

- diraci1iao na 1Aen.da do -Carro, Ti°  4QQ, 	artamnto n° 
'Cerrp, ' ' 	da4e d'ebota4 CC# 14 &70-50Q), 

Estdo 'e Sb' 	3,o,, 	EJGO DE SZÀNTI 
ainstar 	 resY 	ad 	tadr d cdtfl íde 
identidade R9,'. n b 6.153. 788-3-'SSP/SP, "insrito' no CPFYMF sob 

4 	no 030.956" 04S-90, residente e domiciliado—  a Rua Floriario 
?eiat, n°1_11,O0, 'apartamertÕ n° 1i, ento, -na cidade de 

' 3aboaba3. 	/14 8lci-810), '-Etado de Sã 	Páulo, nos 
terma da c1usule (a (quarta, iia (decia. primeraY e 12 
(deuna seq.ma) dntr,ato 'sq,a1 ,c$o2.idado acama 
m6onad ,, 	de- oi.to '1ao, cpmoe tøgadD xpropriante  
EENDA PL 	'Dd 1RCÍP.rO DË QkZ(r  e 	eoa j tarídica 
de d:ireit'o püb1õ mnterno; ' comi sede 1 et'abe'1eca-'na -Praça 
Dr. Horácio Rarnalho, nof.'i69, inscrita n6.,'CNPJ/ME n0 . 

2j.i3) 818/OOp-3O1  com sua situação çadastral ativa, 
cozirme coprevte de ,inscriçào cdastral' e'rru.tido p?lo  site 
da Receita Fdexa1 dorasi1, ne,s.te'at pr,ntada por seu 
refe4o ,,,, 	fo 	t-co, 	si4.ço, dr'orciado, 

, 
4 75415fiS?J 	<ftrtto  1 	 43'  99 988- 
t2, rsLdent eUo 	i1Ldp--fla rUa Vi-conde do Pio Branco, 

• no. 	441,Cêntr, • nesta 'cïdade, o' quaL fói d,evidenente 
empossado nõ' 	rg através, da Ata daSessào 'Solene e 
Instalação da 17° Legislatura (2017/202Ó), datada de. L° de 

iiÍwiim 	illfiIiI 	 - 	 Ruuá€i282CENTRO 

	

ti itUfliil tI}HWIU 	 \ TÂQUfl1NGASCEP159OO.00O 
FI*4.%6ZØ5 j64S32O55 

/ 	 

• J;no 
o HoUfl 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
72130818/0001-30 

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 	Numero 	6421 / 	8 	 Processo: 

Ficha 412 Data 30/11/2017 	Requi 	 Vencimento 30/11/2017 

Licitação 	OUTRO NÃO APItEAVEL 	 Nota Fiscal n° 

Fornecedor 	STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA 	 08.326.990/0001-64 	Cod 890 

Endereço 	RUA LUIZ NIERO 	 800 	JABOTICABAL 	 14871-130 

Recurso/Aplicação 

00 Recursos Ordinarios 

01 TESOURO 

O 	Recursos nao Destinados a Contrapartida 

110 GERAL 

000 GERAL 

Material/Serviço 

Ref. a aquisição de imóveis conforme escritura pública lavrada r 
2° Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
Taquaritinga/SP sob livro n° 406/Páginas 294 a 305 e 306 a 309 
Decreto Municipal 455012017. 

3L 

02 29 07 	 PREFEITURA MUNICIPAL 

02 	 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 

4.4.90.61.99 	 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 

15.451 .0014.1215.0000 	Aquisição de Imóveis 

DESCONTOS 

VALOR LIQUIDO 

O 

98.240 

Valor do Empenho 
	

Liquidado até Data 
	

Valor Liquidado 
	

Sa 

1.887.680,00 
	

1.728.638,38 
	

98.240,00 
	

98.240,1  

98.240,00 noventa e oito mil, duzentos e quarenta reais 

Autorizado 	 Elaborado por: 

30/11/2017 	 30/11/2017 

  

   

VANDERLEI JOSÉ MARSICO 
	

Thais Fernan Fonseca Wagner 
PREFEITO MUNICIPAL 

A DESPESA REFEREN 1 STE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. 

 

Ordem de Pagamento >â2 	  
LUCIANO REBECHFILHÓ 

Data 3-W2/4a 	 TESOUREIRO 

 

  

CESAR AUGUSTO DE LIMA GOMES 

CONTADOR - CRC: TC 1SP251754/0-1 

 

Despesa Paga. 

Banco GF 	Conta 	ob 	Cheque 	T3.593 	Valor: 98.240,00 	  

Banco 	 Conta 	  Cheque 	  Valor: 

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho. 

Nome: 

CGC/CPF: 



Bradesco 	Dia & Noite 

BDN 	Bradesco Dia e Noite 
Deposito Conta Corrente 

Nora: 13:03 
Data: 30/11/2017 Term:,010292 N.Trans: 	4318 

Valor: 	98.240,00 
Favorecido: 
Banco: 237 
Agencia: 3316 / AG.EMP,RIB.PRETO 
Conta: 0000240-2 

Titular 1: STEFANI PARTICIPACOES LTDA 

Sujeito a conferencia. 

O deposito realizado durante o expediente 
bancario ao publico sera conferido e 
validado no mesmo dia, de acordo com os 

valores encontrados no interior do envelope. 

Prazos de compensacao de cheques* 
- Acima de R$ 299,99: Um dia util, 
- Ate R$ 299,99: Dois dias uteis. 

(*) Prazos maximos de bloqueios, contados em 
dias uteis apos a conferencia do deposito. 

Apos o expediente bancario e aos sabados, 
domingos e feriados, o deposito sera 

conferido no primeiro dia util subsequente. 

• que Expresso Bradesco. 
Seu talao de cheques em segundos. 

Sem pedir no baicao, 
nem esperar pelo correio. 

Aio Bradesco 
SAC - Servico de Apoio ao Cliente 

Cancelamentos, Reclamacoes e tnformacoes 
0800 704 8383 

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana 

Ouvidoria - 0800 727 9933 
Atendimento de segunda a sexta-feira das 

8h as 18h, exceto feriados. 

Obrigado 
Tenha uma boa tarde 
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án 

rã 
/ PRIMEIRO 	TRASLADO 

ESCRITURA DE DESAPRÓPRAÇÃO AMIGÁVEL VALOR R$ 4.985.000 1 00. 

(quarta'5, 11 (deia prime 3ra)' e: 12 a 

-' s 	- 	 tratÕ' zc 	, csoL idado acima 
-...oraite: • 

EA 	 i.±O 	 • 	so-j ui'd.ica 

e direito pub 	incerno, com\sede ,e estabe1eca na -Praça 
Dr. 'Morácio Parna1hç nb11,9, inscrita no.JCNPJ/)L no. 
'Z2j.'3O 8I8/OOP4O7 com sua situaçãc çadastra1 ativa, 
cor4rme oxvf.e de inscriç&o cadastra1' ettido plo site R1,4NIM 
da Receita FdeZ['. do.Basil,  neOto 	—prenada "pør seil  

do :.. 

AIBM quantas esta virem, cÁue aos DEZ.2OVE(2.9) dias - do 
1 ipêa 	 o .dø. 	MXL .e.. DZESSF4E (2017), 

de Etad,o de São 
Pa1o1 em caróo7 prante 	sëyet ,e 	T0e1iâo de 
No€as) '4 et súl e'e 	z.ecam ,ites entre 
jetaeà. Sidp, da' ,)nniato 	n' outgts  

ÀW 

	

PJ 1 X±%~2S 	 ji.idica de 
dire.to privado, sediada nesta id'ae d Jabot.icaa1, Estado 
de São Pau1o,, a Ríia Iiuiz Niero, r° 800, sobreloja, Sorocabano 
ÇE\X4 7- 	Scrita' ?ie ONPS7 n ' O9J32Ç,.990J0Q L _ 4, 

	

stra& na ItS aob 0' 	A 
5J7,. 21/Z6-4, cuj.o ,dccmntos .am 'qxivcs nestas Notas 

1 nfob. 	cia 	 em asa estè 
020, 

juntaxnent. cot ' 	 iha cadara1 co ietéP Liida atraMTo 
sitio da 'UCES 	t 	/O5IZ0t.7 '-e- auttïcada 1t?nicamette 
sob •.. 60380;re isentaa. ne'std por - seus? diretores:. 

• 1R -;- 	 . - 	asj1ero, ennbeib- 	 casado, 
pc 	 aq ri0 1 	jjcj91S-SP/ P, 

to r ' 	 so 	° O2C 5. 	resetite\ e 
a .AVendâ do Çrno 	4OQ, 	. rtameto n° 

62fr 	 '- 	 d'jboaba 	';,4470-500), 

ada.ristkdbr*é' 	Et,' / 	.. 	d" d 	ed1a 'jde 	-f 
identidade Rrri 6L53.788-3-SSP/P,"insèrito nó CPF/ti'F sob -- 

030.9560 	rsidéte 'e domiciliado à Rua Flóriano 
e 	)00, partameX.tO n 71 Ceito, na qide de 

'Estad6 	 nos 

ri 
j4.741: 	 ' 	 43* 99 988- 
U, rsidet 	 rua Vi-cod 	.o Pi6 B'ranco, / 

n° 	441,- 'Céntrp, nestaS cidade, 	quai . fbi d,evidnente 
empossado nõ 	rgç através, da Ata da' Sesso 'Solene ç3e 
.inta1aç-àd da. 	 (2017.I2.02D),- :da- aa de.l? de 

	

.. /.\. - 	- - ..+.• 	- 	•• 	 . . 	.. 	..( 	......-. ,'_ - 	 -- - 
L 

' 	 1 1J1Lt2 1 	 U 	-' 	 j ' 	41 	jAL$42S32055 	"1 

	

- -...........-. 	 .E.-. l' 	
'-.' • 



. 	 -- ------.. •.tçX.., ..<..v :. 

.' 	 t' 	 -' • -• 	• 4 	 '- 	
'- 	. 	• 	 •' 	'• 	 - -. - 

•_-,; 	 _1 -& 	- 	- - 

PRIMEIRO 	TRASLÀDCI. 
'L:'ro-n° 406 1 Fais r 294/305 

EscRiTupa DZ DESAPROPR±AÇÃO AmiGAvFL 1 VZTJOR R$ 4.985.0O0,00. 

. 	
:
esta virem,que aos DEZNQVE(1.9) 	diasdo 

• .' .• 	

O5). 
 

—de. bOZS•. 	iiZSSEZ (2027), 
-"zlmí,4uâide 	C .. 	 ".ó 't'do de São 

Pa1o1 em ,car 
Notas) 'ç 	etaAs)cteve 	zeezm pte entre '-si, 
juas 	 r S1d da' 	'.1 "•o PUO' 'OUt2bS  

1exprr1adcss2N± PAR 	'  "•' 	L - 	 jtiri4i.ca de 
direito privado, sedada nesta id-de de Jboticaba1, Estado 

- 	 de São Pa1o,, 	R(iatii Niero, n° 800, sobreloja, Sorocabano 

14 	

990JOOO-64, 
oo'46 Jt4,< 	emente xe4is'rad na 	6? b ri 
537.27/6-4, cujc,dciintos fam 'aq1.ivÕs .ne~15ts Notas 
'ia fzae cpi 	 a; j.. 	aa-, , em aa e 

ye ordm 020
W. 

 

juntaiuent* co 	acha adasra1 cot 	ddatravé7o.. 
sit.o da JUCES á 	/O5/Z0'L7 'e- autexitcada '1t?oiucamettte 

-4L 
'' sob ia° 260380, represerta.& neste por seus diretores  

S2F2UÇE, 	as1iro, erxgnbeo civil, casao, 

	

dent'e 	O 47.1 j'1ç(-SSP 
i4tito' r 	)CP?YF eo 	ii° .02 0. 5Z. -i- 

-d 

	

8- 	resde1ite e 
fl 	 na 'AVen 	o Car 	4.OQI 	 ri0 

tdb  

identidade 	nÓ 6.13. 788-3-SS?/SP, 'insrito no CP/M'E sob 
030.956.04S-90, rüidénte '& dorn.iciliad à .ua Flóriano 

l-'-' V"4---r7 	 - -------- 	 - • - 

res1.dente e oftt- ila-dp"--ria rha Vccnd do t6 'rario, 
n°, 	441,-'Céntrp, - nesta ci'dade, o' quaL '- fôi d,evidaente 	. 

fr= 	emossadQ ro 'rgç, através, da Ata da' Sessão / Solene de 
•inta1açãd da 170:Legislatura (2017./2-02),. :da-tia4a de.L° de 

6ic ppate Í 	p4eyj 	, Tftbel2.ão de 

.jxõi ° 	3oo.riã.rt e 	-i'-1'çró, : a4de-- de 
Jaboza] 	C' llf &T -810, 	stado e' Sãô Pí1o, nos 
t.ermp d& cltUS!4' 4 (quart,aõ, 1l (eca prmeik raY e 12 
déI 	sa-L 	flrat9 í 	 ,'1iao acima 

i•i 	 '-. 

ffl2 Ps,: 	 m 

4' - 

4. 

-i 

4- . 

RU&PUQIJE1C i8T' \ 



DESCONTOS 	 O 

VALOR LIQUIDO 	 98.240 

GL 

02 29 07 	 PREFEITURA MUNICIPAL 

02 	 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 

.4.90.61.99 	 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 

15.451.0014.1215.0000 	Aquisição de Imóveis 

VANDERLEI JARSKO 

PREFEITO MUNICIPAL 
Ricardo José Henriques 

LUCIANO REBECH FILO 

TESOUREIRO 

Ordem de Pagamento: / M '-i 
Data 

CESAR AUGUSTO DE LIMA GOMES 

CONTADOR - CRC: TC 1SP251754/0-1 

Cheque 

Despesa Paga. 

Banco lf  Conta Valor: 	98.240,00 	  

Valor do Empenho 	 Liquidado até Data 	 Valor Liquidado 	 Sal 

1 .887.680,00 	 1.826.87838 	 98.240,00 

98.240,00 noventa e oito mil, duzentos e quarenta reais 

Autorizado 	 Elaborado por: 

28/12/2017 	 28/12/2017 

A DESPESA REFERWil A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. 

Banco 	 Conta 	  Cheque 	  Valor: 

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho. 

Nome: 

CGC/CPF: 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
130818/0001-30 

Praça Dr. Horácio Ramalho, 160 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 	Numero 	6421 / 	9 	 Processo: 

Ficha 412 Data 28/12/2017 	Requi 	 Vencimento 28/12/2017 

Licitação 	OUTRO NÃO APW)ÁVEL 	 Nota Fiscal n° 

Fornecedor 	STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA 	 08.326.99010001-64 	Cod 890 

Endereço 	RUA LUIZ NIERO 	 800 	JABOTICABAL 	 14871-130 

Recurso/Aplicação 

00 Recursos Ordinarios 

01 TESOURO 

o 	Recursos nao Destinados a Contrapartida 

110 GERAL 

000 GERAL 

Material/Serviço 

Ref. a aquisição de imóveis conforme escritura pública lavrada n 
20  Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de 
Taquaritinga/SP sob livro n° 406/Páginas 294 a 305 e 306 a 309. 
Decreto Municipal 4550/2017. 



BDN - Bradeo Dfljte 
Depositb bdn C1t 

Hora: %.. 
Data 29/12/2017 Tarm 010292 N Trans 	'643 

Valor: 	98 
Favorecido: 
Banco: 237 
Agencia: 3376 1AG. EMP. IPRETO 
Conta 008ÇW' 

Titular 1.o STEFANI PaTICIA 	TDA 

t. 	.._ 

o depo 

vaioies 	 r. 

Prazos d%e: 
- Acima de R$ 299 .99 
- 	te R$ 29999: Dois dias: iit S, 

(*) Prazos maximos de bloqueios, conta 
dias uteis apos a conferencia do depo 

Apos o expediente bancario e aos saba - : 
domingos e feriados, o deposito  

conferido no primeiro dia util subseq 

CKêqú ÈxOrIê Bradesco 
—~Seu talao de cheques em segundo 

Sem' 
nem 	 : 

AlBi'adeSdO 
AC.- Serv.00 de A.po4, 	G'ina 

W012! M,4  
Deii9 Au± 	u?ie 	 7 

M.enid.imenta.`14 hora 	dias paem 

Ouvidória 
Atendimento de segun9 - xte'tt 

8h as 18h exceto feriados 

Obrigado 
Tenha uma boa tarda 



yi - 
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• ScRIUR a PÚBLICA D  •RAITZcAÇÃ&: 

AIB?M, 	ts.estarirern,. que 	 : i de 	im~to 
Ã'da 	Z3 	 (22 G2DW neste dade e 
'áy 1Ga» d 5d 	au1Q/ no-'20 

1Proesto 'ç Letras 	Vítulos, 
stuad)ij 	fle .. de Cax.a 	 ,evte\ mxn, 
EscreverLt 	e 	iiã -de, i6t.s 	uesata subscreve, 
comp.recerarn fl9 OUT,ORGANTE XOPRrAd 
PATCAE ?TF pessoa' ux,idic. d deitp privado, 
sdta. 4st4 	de 	 sta4o de S& PauLo, a \ 

47rApt, -' Cm - > 

,Estado . 4.Sàõ ..o'; e ,.'. çle....ouro ..Lado-, 	-OUTORGADO 

..;. 	
.PLZ :DO 

• ;*.. .' 
' 	 estbI

to 
' 

	

3Ç.O 	
. 

- 	 , 

- 	oadstrdX' 	 's -e .da- 1WJ a 	 o 	as-i1 
nos, 	ato' reserfaa por sew Pre/1 'andr1o.t José 

MáXB.LCOr  r, Í1 divorciado, emresário, porta4or da 
cedu.La de,, iden.tiØ4deR.G 	4 758 415-SP-SP e inscrito 
no CPF/MF Sobn° d3*493988-72, res.ntee domciliadona 

7 	u.a 	 R f 3!1C9J .nD »4,- Centro, esta cidade, 
cpece  

	

.è 	• i., '. 	2  P,Lr 	 SGJJTO, 

.-- 	 44Ora céuia: d.S .idétdade RG O 

41.574.5299- Sp/s 	:±crito..nb 	F/. sob. m 3.jLL..Ofl.808- 	;: 

66, resdente e domici1adc à Rua Airtor). José Girotto, n° 
77, 	 etTqi.aringa, Estado de 
550 Pauio. 	rezes ecprihec-idos como o próprios por 

urné, aprseritadas, ..,, cto 

eL,6eóntda 
airo, 
idtidade 

'RG, i° 7.604 331-9SP7SP/ ixcra.to  jo CPE/MF sob n° 
0Q p41. 08-Q6 	esidte e domiciliado na Avenida do 
Carmo, no 4OO,' 	rnentc ri 0 '.1 602, Centro, na 6idade de 
Jabtø  •  -1 	4 7D3OOL, Etado. de/-Sã paulo, , WGO 

	

adxnnStsraor d 	mesa, casado, 
t.idade 	4153'788-3-SSPfSP, 
x!° Q3Q.5 04-9Q1 res.3de1te e 

i. icÓ, apartanento 
no 

	

71, Centro, naÇçidade de J.kpticbL 	EP. 14 	1, 

de/?co teo, con Sed e 



• ••-' 	 Çr.1 - 

€2 r 

• ... • 

t7- 

'.L1nO 4 

;•;f. 	 ,:,, 

: 	 i4 

.1 	 .• 	. 	•• 
ESÇRITP' PúBLICA,E 	 icçÀo:' 

B?, qu&ntas esta rirem,. que ez •i e 'DOIS de' i.tO. 

	

1'de ZS 4TMzZ -zm3,sE (22 	02141 sa  dade e 
d 	ad 	 ?aulo1' no 20 

ia 

' 	 qve cr 
compcerm 	 OUT9R4NE  

ei pessQa' jx.idio. d»dto privado, 

Pofze.to '- Letras e Titulos, 
sivad) e d wa n 

te 

I 
M1ro, 

ítp).tdads 
Rq' riD 7.604 33r-SP?sP/ irs'cr.i.to 	O/?ÀF sob n6 	.ç 
0Q 	08-fl6 esidte e domiciiiado na Avenida do 
Carmo, n° 4 o- aoa. taento ii°  1 602, Centro, na iade de 
Jabt.c.-1 LC 	47)O), 

• ' 
Etado,deSão Paulo, e, !UGO o  

/ 

idade 
e 

X 	qriario Pij, '° 1.b7  partaxnento 
O 71, Centro, n44ade d J4,pt.cabaL (CEP. :14..."8.7.0 -81 

,Estado 	3o Pauio,  e, 	outro ,1do, corno OUTORGADO 
$PROP,RLNTE  PZA P.LZCA DO JWNCÍP±& DE AQ.ITIIGA, 
peso4 5urid.9 	e' 	 in.teo, com sede e 

aa1c 	0  160, inscr.ta 
suà situação 

Mgw 

nest. 	ato /1 esa por sev PrefbQ.,' 	dr.1e José 
	 brasi1ei$, divorciado, enSresrCo,f portador da 
cedila de1  ;defl.tiØde 	r' 	7584L5-S$P'-SP e uscrito 
no CPF/MF Sobn° 	32.988-72, res ne 4om.ci1iadona 

j . Éàr 	.n 	Çe o,sta cidade., 
/ 	 rj - 	 J?4 	xLrece ,ainda, o 

Eu3WL 	'' 	'' TátJ*J 	D4f,13BI7i - SOuTO, 
braSe±b.1. 	 céØi1a e 4ntdade RG no 
41.57 	299_,S/SP,t iõcrt no CPF/ 	sob y 0  3.11..092.8.08.- 

0 
.1 02 808- 

. rekdénef e .dornicili'adoy.à ií& Airtoz. osé irotto, 
77, Lan e3ap... 	e&ta. c.iae &e aq.iarit;nga, Estado de 
So ?aio 	 ecpnhec.i4os corno os proprios por 
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RICULA N°150 = 9719,30m2  
ice Azimute Distância(m) 

37,56 14 23801.9'3 1" 

15 238°19'31" 9,05 

16 238019131 1395 

17 238019'31" 11,05 

18 238019'31" 11,20 

19 238019131" 11,67 

20 238°19'31" 16,00 

21 238019t31 11,20 

22 238019131" 11,00 

23 2380191,.31" 10,60 

24. 238019tS1I 4,87 

25 542 035 158" 10,39 

26 342035t58tt 10,45 

27 342 035'58" 10,10 

28 342035'58" 10,30 

29 54.235'58" 5,92 

30 329046110" 4,50 

31 315007'45" 10,16 

32 315007'45" 10,25 

229021'23" 2,41 

4 328001'43" 10,10 

5 34°12'08" 045 

6 316054'55" 10,00 

7 29000115" 040 

MATRICULA N°i: = 1.5.6.52.24m2 1 

Vértice Azi. 	Dl  	"m' 
02-OS 

03-04 8600b 	, 

04-05 175014'28" 6.OT 

05 -06 85020t03t1  82,07 

06 -07 93024'53" 374 

07-08 121°41'15" 2,92 

08 - 09 148000'28" 3.08 

09 - 10 173037'48" 2,90 

10-11 176009'13" 23,04 

11- 12 179°02'16" 23,30 

191 -  13 181029'39" 34,66 

MATRICULA N°u  . 
Az mute 

113026  

iB- iC 	
'24" 

209°4 

iC- iD 
 

295°2 

ID- iA 
 

29°4 

= 168,99m2  
Distância(m) 

10,00 

17,00 

10,00 

17,00 

Vértice 
iA- iB 

Unidade 

Vértice 

01 - iA 

iA- ID 
iD -41 

41-42 

42 - 43 

 42-4.3 - 4. 

L L  
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PULO :— iipoeca registrada em. 5 9  grau, emitida em 28 de - 
iarço de 1.978.- 

FOH -.A DO TÍTULO - Cédula de Crédito Inuustrial, a qual tem-
por objeto financiamento de aquisiço de atrio Irima., at 
rias Secundárias e Embalagens, localizadas nos imveis des - 
critos na forma constante do titulo.- 

VALOR :— Cr.$ 62.000.000,00, pagveis na forma prevista na-
ced ula, cuja cjia fica arquivada neste CartcSrio.- 

V0IiiENJO :— 24 de Fevereiro de 1.979.- 

JUROS :— Os constantes do titulo.- 

VIDE E. 3.071- L 3.- 

£ Escrevente À 

'ÁV.7- 	l49 
-Certifico que conforme recibo datado de 24/03/ 

1980 que fica ar::u.ivado em. Oart&rio, o Banco credor autoriau 
o CANCELAMENTO das Cdulas de Orô.ito Industriais, registra-
das sob ns 26441  2940 e 3071-L9 39  aa quais são objetos o.es 
ta matricula, Es. 3 e 6 desta matricula.- Dou f.- Taqu.ari - 
tinga, 10 de março de 1980.-Eao.Âu.t4, 

Taqu.aritinga, 10 de abril de 1,980.-

CREDOR: Pncodo Brasil 8/Á.1  por sua agência em São Pu.lo.- 

DEVEDORA: C0iPâNEIÂ INDUSJRIAL E 1âERCAINTiL PÁ0L2TI, neste 
ato representada pelos avalistas.- - 

ÂVÀLISÂS: JORGE WILSON SILIRÂ JÀOOB, 0P2 n2 024.205.118-91 
e £i(T01IO CARLOS SL1EIA JÁOOB, CPF n004.224.958-91, direto 
res.- 

PÍU1O:.  cédula de Crédito Indu.stra1, emitida em 24 de março 
de 1.980.- 

FOB24 DO ÍrULO:  Hipoteca rei.stra em 19 grau, a qual tem—
por-objeto financiamento destinado ao paam.ento de conpromjs 
ao oriundos das acu.isiçes de znatrias Primas, iateriaja a 

g 

1 

3. 
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inco mi1hss de cruzeiros - valor da escritura) e Cr,$ - * 
638.837,607 (seiscentos e trinta o oito milhes, oitocto o 
trinta o sete mil, :ntscentos a sete cruz:.iros) - (Valor ve-- 
nal), 	5/A. STFANI COrIE9CIAL, com  sede e 'oro na cidade de 
'Jaboticabal, nesta estado, a Avenida Ma:echdl Decdorc 

M
n2 965 

reaistrada na JUCESP sob nQ 143.618 inscrita no CGC/1F, sob 
n0 50,37712/0O01-40 e cor inscriçao estadual s9b nQ 39l.05 
643, representada por seus diretores Jayme de Serani, brasi-
leiro, casado, industrial, residente na cidade de Jaboticabol 
portador do RG, 2,1010704  e inscrito no CPF/MF, sob n0 012,16 
4.49872 e Nilo de sEerani, brasileiro, casdc, industrial, - 
residente em Jaboticabal, portador do RO, 967.7 
no CPF/F, sob n2 012,176,318-87, o irnvo1 objet 
cuja, • qual acha-se cadastrado na Pre 	ura t 
IIde, sob nO 7.077.- Escrevente Autoriza 
(Adelmo Pereira Marques Junior),- 

Ernits: Cr.'6,168,900 
Est: 	Cr.51.665.576 
Apos: Cr.l.233,76O 	GUIA NO  292  
Total Cr.$9,068,136 

- Em 14 de outubro de 2.011.- (INTEGRALIZAÇÃO) 

Por requerimento datado de 05 de outubro de 2.001, com firma 
reconhecida; alteração contratual, datada de 18 de março de 2.011, na 
cidade de Jaboticabal-SP., devidamente registrada na JUCES? sob n° 
35220877750 em 26 de setembro de 2.006, e demais documentos 
anexos, que ficam microfiimados neste Cartório, a proprietária S/A 
STEPANI COMERCIAL, já qualificada, transmitiu,  pela importância de 
R$ 69.428,94 (sessenta e nove mil, quatrocentos 	- : - oito reais e 
noventa e quatro centavos), a título de Int . .  -  .qào de capital ...  lal à 
empresa STÊFANI PARTICIPAÇZS  TD com sede 	id de de 
Jaboticabal-SP na Rua Lu.-Niro n° 800, •...re • -, Bai' o :oro abano 
inscrita no CNPJ/MF soL 	 08.326.9.iOp1- 	.. 	desta 
matricula.-  O Oficial Interino, 	. 	iPO -v 	 (Adelmo 
ereira Marques Junior) . - R n 	- otoco . 	104 41.- 

"AV. 13"  - Em 22 de maio de -- . . 2.- (RETIFICACÃO) 

Procede-se a presente, nos termos do requerimento datado de 27 
de fevereiro de 2.012, com firma reconhecida, mapa, memorial 

continua no verso 

- 
rlLnk 

L 	
149 	 04. . 
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OFICIAL DE REGISTRO DE 1MÕVE 
rMATRICUiJA 	1 jFICHA 		TAQUARITINGA SP - ONS 12.0055 

149 	1 	05 	1 	 Marinho Dembinski Kern -
1. 
	 / / 
	 .1 LIVRO N. 2 - REGISTRO 

com a Certidão de Valor Venal do 1mobiliário, emitida pela municipUdae. 
documentos estes que ficam digitalizado nesta Serventia Extrajudicia pira 
constar que o imóvel desta Matrícula possui o Cadastro Muni 	n° 7077 
(01.003.0091.0373.001).- O 10  Oficial Substituo 
(Marinho Marimon Kern- Prenotação n° 127.5• , e 31/05/2017. - 

'IR. 	—Em 08 de junho de 2017. - (DESAPROPRIAÇÃO) 
Por Escritura Pública de Desapropriação Amigável, lavrada pelo 20 

Tabelião de Notas de Taquaritinga/SP, no Livro n° 406, págs. 2941305. datada 
de 19 de maio de 2017, juntamente com a Escritura de Rerratificação, lavrada 
pelo mesmo tabelionato, no Livro n° 406, págs 3061309, datada de 22 de maio 
de 2017:  nos termos do Decreto Municipal n° 4.550 de 20 de fevereiro de 2017, 
considerando o disposto no artigo 5°, do Decreto Lei n° 3.365 de 21 de junho de 
1.964, e demais documentos que ficam digitatizados nesta Serventia 
Extrajudicial, a proprietária STEFANI PARTICIPAÇÕES LTOA, já qualificada, 
transmitiu a títu1 de desapropriação amiqável,  pelo preço de R$ 
2.533.792,55 (dois milhões, quinhentos e trinta e três mil, setecentose noventa e 
dois reais e cinquenta e cinco centavos), ao MUNICIPIO DE TAQUAR1TINGA, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Dr. Horácio 

Ramalho, n0  160, Centro  t,  Taquaritinga/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
72.130.818/0001- •, • imóvel ob- *'desta Matricula.  - O 10  Oficial Substituto. 

( 	o arimon Kern).- Prenotação n° 127.593, em 
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CERTIDÃO 	 CUSTAS 

Emolumentos 	 29,93 
CERTIFICO E DOU FÉ, que a presente cópia. composta de i Imposto Municipal  	0.89 

9 	pg.. foi extraída nos termos do art. 19. § 	10  da Lei; TOTAL 	 30.82 

Federal n 	6.015/73. da matricula 149, sobre a qual não ha 
qualquer alienação ou ônus reais além do que nela contém. Descontada a isenção prevista no Art. 8 
'127593' 

	

da Lei Estadual N° 11.331/2002 

PRAZO DE VALIDADE 	 Conferência feita por: 

Para fins do disposto no inciso IV do art. 10  do Dec. Federai  
n° 	93.240/86. 	e 	letra 	"c' 	do 	item 	15 	do 	Cap. 	XIV 	do: 
Provimento CGJ 58/89. a presente certidão é VALIDA POR 	MÇiLenir Pinotti Anselmo 
30 DIAS, a contar da data da sua emissão. 	 2OficaIa Substituta 

Tãquaritinga, 20 de junho de 2017 

Rua Miguel Anselmo, 352, sala 01 - Taquaritinga - Centro - CEP 15.900-000 
Fone: (16) 3253-2544 - e-mail: atendimentoritdpjtaquaritiflga. bom .br  



0 C 

LI
V

RO
 N

.°
 2

  
-
 R

EG
IS

T
R

O
 G

ER
A

L 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
COMARCA DE TAQUARITINGA - ESTADO DE SÃO PAULO 

Marinho Dembinski Kern 
Oficial 

a ) 
li 

a) 
ti 

co 
o 

4 2) 	'ti a> .,4 a) 2) J'tD (d 
O 	-t ti r1 4.1à a) -p 
4c 	•-itia)c5cd 

a$o  

OOr-da) 	O 
(D 

cd 
cd 	a> Ç 	 rj 
1-4O O 

	

O 22 O Cd 	2) 2) a) cd 
cd 

('i Q? -a) .,-4 

	

O -ri -ri 4- 	O 22 
cd •cdcd't R 	2)d 
tiH -ri ti 
cd 	ti 	 o -pø 

-ti co  
02) WN 

O 
o oo kQ4 

-o cd 	 cdC)O - 
4 	 4. 

1 	c•'J 4 2) 03 

	

4d 	-ri-  o a O •- 	 cd 

'3) 
Q'O0-ç1 

D 	O''r4 

	

0)
03 	o 

r1 O 

.4 ca 
C.J¼L) 	 4cd 

Z 	• C'4 2) (2 O O 'rj  -, 2) O 
DQ 	 a) 

r_1 0 d ri 'rl(Qcd 
1 	ti'd 	 (2tiQ) 

a) 	a)cd'O 
Ul2)cd-H 	2)2505. — 

	

3.) 	2) O 
4 4 	O' O O -1 L\ 	cd :2 	

Ce
4-21 --. o Z2ti 	o o  

cd 	 ti 

co 
o 4.) 

-ri 
2) 

cd 

• •2) 
o 
4.) 	 o 
a) 	 cd 
-ri 
a, 	 L4 
-t 	4 O ri a, 	 icd 
a) 	 2) 
a> 	O 

a a) O cd 

r4 	C4 	ri 
(___ 	o 	-i• • 	-ri 	a) 

t2) 	i 
H 	2) 	1i 	-'-1 

- 	 o • C 	 rH 
c_» •ri 2) cd 

,O\3O cd 
O 4  

c4 	pi Q1 
co 	H 

o. 05 _fz 
co  
o 

25 

•' 	E-4 Ci O 
• CO  

p4 	 a 

c? O • 	1 	O o t-.O 	rrI O 
ct L2- 	 O 
cd -4 • 	a• 	í 

is.' E-4r1 	-4 O Ç 

ci 

o 
C"3 	0 	 «1 

a) 	a) 	 'el 	54 
2)cd 	GSa)d.  

ÇQ o-44cd 
a>s: c) 	-- -ri cd O 

- iOOW .)  
cd O C>,  ri 	O 	O 

cd -0 o 	a) 
• d-  

A
N

O
T

A
Ç

O
E

S:
 

 )O
a 	c 

Rua Miguel Anselmo, 352, sala 01 - Taquaritinga - Centro - CEP 15.900-000 
Fone: (16) 3253-2544 - e-mail: atendimento©ritdpjtaquaritinga.com.br  



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
COMARCA DE TAQUARIT1NGA - ESTADO DE SÃO PAULO 

Marihc Demb!rski Kern 
Oficiai 

em
it

id
a  

cm
  2

4
 de

  f
ev

er
ei

ro
  d

e  
1

.9
78

.—
 

• o 

-'-4 
rM 	 -dOCR.  o. 

o og 
'-1 
12) 	$r4 

cd 
o -i 0o 

cd 	-H 

a) 	•60 
• 11) 	40 

:4 	Q 6  cr 	041 
• ti) o 

r4 
«-1 

'ci 	4'12) 
cdd 	-4 

O 	-r4 
k • Q 
r 0+' 

0)0 

. p 	.,- 
a) 
q1 o i251 - 
a) tJ2 F- 

4-4 cz 
cd 	 rfr 

ti) CS\ 

ca) 
O4 Q 

cd e. 
i 	0 	tiO 

cd 	Ç4 ) 	 $ 
-I O 

9. \10 co
'OH 

e4 	.ai 
0c'J 

+' OH 
H 
-r4 	ai 

4-3  

ai l-H 	iO 
O P40 

lo 
• Lr 

C'IZ rIO 	0 	IP4 
'cd 	r'4 	-4C 

O. • 
 

0)  ' 	o 
rI 1 -0 .0 	,*'4 

d O cd 1 
z 	 Ç4 Ç4 e 	•. '2) 

.4-,  

	

0 	Ç4 e.e. 

O4-r4 HO ç ;ci 	o 1-•- 	(ei 	;:re0) 	P1" 
- -I 	-c)- 

O 	04 	vi C.) 

e 
a) 	cd 

,:yt 
0: cd 4cdC.) cd 

a) 	cd 	cd 

cd'2) 	•rI. 
0005 

04Fi cd 

CC 
ti) 	•,-4. 

•-cd 	cd'Q %05 cd 
O- 	cd 43 
4) «'.4 j 

'3 

c4 d 	1d 

cd 
4.cd 	r4 
0H05 •. 

.0 	ti) 
'2) a) -' 	":1- 	cd 
'-1 C\ 

cd ..., 
3'4 
"c4 - 

> 
o ti 

rIO 	04 cd ai cd 
cd 

cd 

(1205+' O 
'-ti 4 C1 

05 	 05 o 
0505 

gt 
"cl- 	'- 	•.-4-' 	£2) 	• 

	

' 	rI 	e o 

	

co 	(1) rI O 	co 'ti ti 
05 	 P 	O 4 
cd 	ti0505 	e' 	 'rI 	4-' 
4 	r4c CD £2) 

43 cd 	O k O 0) H0)C12 -. 
-r4 	4-'O O 

	

a) 	a) 

-t O 	• 	4.,  

	

13-ri O 	(1) 
05 $'tiç-4 O 

" r4 01 a)• 
 0 	 nt J2 

or> 	C\1 'd 	O 
04 Ziri 	05 110$ .,.4 Ç.. 5305 •rd .. 

.ic.t o o o o'o 
•. 005 	lcd 
o (1) 

1 	 '2) 
O O r-4 	- 4j4 00513 -05 ei 

'- 

E' 

o— 

LI
V

RO
 N

.°
 2  
-
 RE

G
IS

TR
O

 G
ER

A
L 

A  
E

sc
re

v
en

te
  

ri 

A
N

O
 T

A
Ç

 

Rua Miguel Anselmo, 352, sala 01 - Taquaritinga - Centro - CEP 15900-000 
Fone: (16) 3253-2544 - e-mail: atendirnentoritdpjtaquaritiflga.COm.br  



ÀEc .è.u:t* 9  

st. 
Apos. 
2 ota1 

li. 1GO,00 
2.232,00 
1.674,00 

15.066,Oo 

1 e-. 

OF!CÍAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CML DE PESSOAS JURÍDiCAS 
COMARCA DE TAQUARITINGA - ESTADO DE SÃO PAULO 

.'-- --.- 
Marinho Dembinski Kern 

Oficial 

ICARTõRIODE REGISTRO,  DE lMÓvEÍÕE .l 
2AQUÀRI2 IN*SP 

4VIhÂ 1 	LLJt 	-- 

150/3.- 	 1 	03- 

      

    

LIVRO N...2 - REGISTRO GERAL 

      

      

(;ricu.la 
vent 

10 de iarçc de 1.930.-. sere 

p
 A
n
i,r

ns
  d

 

	 ,PvqaaritÁ 	10 de abriJ de 1980.- 

CREDOR: Ban . .. .'asil SIA. , por ,ua ancia e São 2aulo.- 

DEVEDORà: CO..PAN11Iã INDU3IRiAL E £CA12IL PAOLTI, neste - 
ato representada pelos avalistas.- 

ÀVALLTÂS: JORGE WIL0N SLEIBÀ JÀCOB, CPF 024,205.118-91 e - 
ÀN2ONIC CARLOS SMEIRA JÀCOB, M. 004,224.956-91, diretores, 

TITULO: Cédula de Crdito Indstriá1, emitida em 24 de aro 
de 1.980.- 

FORA DO TÍTULO: Hipoteca reitrada em 1 2 erau, a u1 -c-eiL,-  
por o.jeto financiamento destinado ao paaento ae coprois-
sos oriandos da2 auisiçés dê matérias prirnas, ixiateriais se-
cu.nd&ios e embalagens, jão  es poder da ernitente, a serei uti-
lizadas naindustria, situada no K. 39 1 45b da Via Ánhangu.era 
em Oajaar.- 	- 

VALOR: Cr.$82,000,000,00, pavei2 na forma prevista na o-du.-
la, cuja c6ia fica aruiva(ia neste Cartrio 

VENCLNBO: 24 de março de 1.981.- 

os constantes, do titulo.- 
VIDE R.5.052- L2 3.- 	Esçr. 

• 
woop, - 

ÁV.09- Procede-se a presente .averbaçao, nos tezmos ao àiemoran 
do datado de 15.10.81 que fica ar,.-:uivado em Cartório.. a rim-
de ficar constando que o Bamc.o credor autorizou o OCTÁÏ-
TO da Cduia Rural Hipoec&ia, reisrada sob n2 -5.052-jLÇ1  3, 
a qual e objeto do R.8 desta matricula.- Dou ±',- auaritin—
ga, 26 de novembro de 

(Aurora À. Giolio),- 

GUIA 	40,6  
S e Q u e.,.,.  
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MATRÍCULA FCHA 	 

-150.-. 	J ç -04.- 

1.1 

Em 14 de maio de 2004 	(LOCACÃO)  
Pelo Conrao Partwar de Locação, datado de 14 de abra de 2.004, na cidade de 
Jaboticabal, a proprIetária 8/A. STÈFAM COMERCIAL, já quslflcad.. ~M 
LOCACÃO, ao TRANSPORTES COLETIVOS JABOTICAML TURISMO LTDA., 
pessoa jurldlca de deio :prlvado, devidamenie  Inscrita no CNPJ sob n.° 
45.338.6541001-66 e Inscrição Estadual .n.° 391.028.116, estabelecida na cidade 
de JaboticsbaV8P, na Rua Bitiati Tbérlo de Almeida ri0  430, Jardim Angélca, 
com afia= do Sr. JOÃO ANTONIO BRESSAN, RG. n.° 3.074.I39ISSPISP e 
dc. n.° O81.3? 2.108- e sim. NLZA MARIA PULTRIPI BRESSAN, RG. ri 
3.989.461-SSPISP e dc. n.° 436.779.168.87, brasleirce, casados no regime da 
comunhão de bens, emprearios, ot. do knóv.I desta mrIcta, constitulda 
por Mum terreno Wreguiar, sio a Avenida Carlos de Brito, com as seginles 
medidas e confroniaç6es: 27,00 metros de ftere para a Avenida Carlos de Brito; 
deflete a esquerda e segue 188,30 metros, cooniando com 8/A SteIànl 
Comercial; det$ete'* esquerda e segue 17,50 metros, confrontando com SIA. 
Stéfani Comercial; dfite â esque?dp e toque 36,30 metros, cor*ovando ecom 
5/A Slefan Comercial; deflete à direita e "que 31,20 metros, coi*or*afldo com 
'8/A Stãfani Comercial; deflete à esquerda e segue 18,50 metros, conlrcntando 
com $IA starani Comercial; deflete à esquerda e segue 46,60 metros, 
conirordandO com 5/A StétenI Comercial; deflete à dkela e segue 96,10 metros, 
coTfrordando coOm 8/A Stétani Comercial, chegando ao Inicio do seguInte 
memorial, perfazendo a área de 6.406,63 metro111 quadrados, pelo prazo de doze 
(12) meses, Iniciando-se em 01 de maio de 2.004, com térmIno em 30 de abril. de 
2.005medlard 	 nsal de R$ 1.500300(umrnM. quinherdos real.), a *cr i  
itquldado pc- ÁcatárIanoi 0Ç ,,m  subsequó1e ao vencido, na sede da 
Locadora 	Escr. Ai, 	 •'&J' 	(Aurora A.G.P.Marques).- Rolo 

3P 4 i... 

R14"  - Em 14 de .outubrodè .011.- (INTEGPALIZAÇÀOJ 

Por requerimento datado de 05 de outubro de 2.001, com firma 
econhecida; alteração-contratual, datada de 18 de março de 2.011, na 
idade de Jaboticabal-SP., devidarnente registrada na JUCESP sob n° 
5220877750 .  em 26 de setembro de 2.006, e demais documentos 
nexos, que ficam microfilmados neste Cartório, a proprietária 8/A. 
TEFANI COMERCIAL, já qualificada,, transmitiu,  pela importância de 
$ 37.979,14 (trinta, e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e 
etenta e nove centavos), a título de interaliação de capital social à 
mpre.sa  STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na cidade de 

continua no verso 
	 •1' 
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deflete à direita e segue confrontando com Antonio Ricardo Roms 
(matricula ri°  12.217), corri azimute 342°3558» e de 10,39ms., até o 
vértice 25; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com Alvaro 
Antonio Arnoni (matricula n° 24.458), com azimute 342°35'58" e de 
1045ms., até o vértice 26; daí, segue no rnesnio alinhamento e 
confrontando com Claudir Pedro Carrasqueira (matricula no 4.570), com 
azimute 342°3558" e de 10, lOms., até o vértice 27; daí, segue no mesmo 
alinhamento e confrontando com Oswaldo Barbizan (matricula n°  
11.048), com azimute 342°35'58" e de 10,30ms., até o vértice 28; dai, 
segue no mesmo alinhamento e confrontando com José Roberto Micali 
(matricula n° 10.436), com azimute 342°35'58" e de 5,92n-is., até o 
vértice 29; daí, deflete à esquerda e segue confrontando com José 
Roberto Micali, com azimute 329°46'10" e de 4,50ms., até o vértice 30; 
daí, deflete à esquerda e segue confrontando com João Ferraiolli Neto 
(matricula n° 5.052, com azimute 315°07'45» e de 10,16ms., até o vértice 
31; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com Francisco 
Antonio Betassi (matricula ri0  10.009), com azimute 315°07'45" e de 
10,25ms., até o vértice 32; daí, deflete à esquerda e segue confrontando 
com Francisco Antonio Betassi (matricula n° 10.009), com azimute 
229°21'23 e de 2,41ms., até o vértice 33; daí, deflete à direita e segue 
confrontando com Maria Angélica Detogni (matricula n° 8.236), com 
azimute 328°01'43» e de 10,10ms., até o vértice 34; daí, deflete à direita 
e segue confrontando com Samuel Pinheiro da Silva (matricula ri0  4.835), 
com azimute 34°12'08" e de 0,45ms., até o vértice 35; dai, deflete à 
esquerda e segue confrontando com Samuel Pinheiro da Silva (matricula 
ri°  4.835), com azimute 316054'55» e de 10,00ms., até o vértice 36; daí, 
deflete à direita e segue confrontando com Adamo Lui Netto (matricula n° 
19.716), com azimute 29°00'15» e de 0,40ms., até o vértice 37; dai, 
deflete à esquerda e segue confrontando com Adamo Lui Netto (matricula 
no 19.716), com azimute 312°3642" e de 12,60ms., até o vértice 38; daí, 
deflete à esquerda e segue confrontando com Gurriercindo Colombo 
(matricula ri°  8.803), com azimute 312°04'13" e de 13,70ms., até o 
vértice 39; daí, deflete à esquerda e segue confrontando com Waidomiro 
Carvalho (matricula n° 8.244), com azimute 309°36'16" e de 12,00n-is., 
até o vértice 40; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com a 
Prefeitura Municipal de Táquaritinga (matricula ri°  5.426), com azimute 
309036'16" e de 25,20ms., até o vértice 41; daí, deflete à esquerda e 
segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda. (matricula n° 149), com 
azimute 100°5256" e 222,52ms., até o vértice 13, chegando ao vértice 

continua no verso  
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IMÓVEL: UMA GLEBA DE TERRAS, sem benfeitorias, situada nes 
ta cidade, aPraça 1Q de)laio 9  destacada da fazenda Grama, d 
forma retangular, com a arca total da 170,00 metros quadra- - 
dos, confrent- ando de um lado com Agro Industrial Amalia 3/A,, 
na 9xtcnsac da 17 9 03ms; de outro lado, onda meda 10 9 00S, com 
o carrego Laise e pelos demais lados, nas extensoes de 10100-
rns. e l?,OOm S., com Osorio Caiu.- Cadastrada na Prefeitura - 
Municip1 desta cidade, sob n2 7.077.- 

PROPRIETRIO  COMPANHIA INDUSTRIAL E MERCANTIL PAOLETTI, - 
com ssde social no KM. 39 da Via Ahhanguera, no distrito de - 
Jordansia, município de Cajamar, neste Estado, com CCC/MV, - 
sob fl2  56,969.355/000148 e estatuto devidamente registrado - 
na JUCESP sob nQ 41.738 e suas respectivas alterações, também 
davidemente registradas na JUCESP,- 

TtTULO ANTERIOR:  Transcrito sob nQ 18.910 - Livro 3-A-C', 
fis. 64, deste egistro,- Taquari inga, 1' de Junho de 1985,- 

Jose inewl a  1 1 

Em 19 de Junho de 1.965,- 	:VENDA) 

Por escritura lavrada em 11 de junho de 1,985, nas notas - 
do 19 Tabelião desta comarca, no livro n2 1671  fls. 01/05 1. a 
proprietaria COMPANHIA INDUSTRIAL E MERCANTIL PAOLETTI, ja ue 
lif'icada, vendeu, pelo preço de Cr45,030.000 (cinco milhões -• 
de cruzeiros - valor da escritura) e Cr.$5.626,070 (cinco mi--
lhoes, oitocentos e uinte,e seis mil esetenta cruzeiros - va-
lor venal) 'a firma 5/A, 5TFANI CONECIPL, com sede e foro na 
cidade de 5aboticabal, deste Estado, a Avenida Marechal Deodo-
ro n0 965 registrada na JUCESP sob a2 143,618, inscrita no - 
CGC/MF, sob nQ 50,377.142/0001_40 a com inscriçc estadual sob 
ng 391.05,6439  neste atc representada por seus Diretores Jay-
me de Stafani, brasileiro, casado, industriai residente n5  ci 
dade de .Jaboticabal, portador do RG 2 9 1019.704 e inscrito no 
CPF/MF. sob ng 012.164,498-72 e Nilo de Stefani, bras 
casado, industrial, residente em Jaboticabal, po 	$. 
n2 967.475 e inscrito no CPF/MF, sob nQ 
vai ob eta desta matricti a,- Escrevente  
Aseina 'ereira Marques unior).. 

Em1ts:84.000 - st:22.680 - Apos:16,8O 	TO 
GUIA NQ 292  

0ficial 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
COMARCA DE TAQUARITINGA - ESTADO DE SÃO PAULO 

Marinho Dembinski Kern 
Oficial 

CARTÓRIO DEEGSTRO DE IMÓVEIS DE. . 

TAQUARITN.A =  

UVRO N. 2 - REGISTRO GERAL 

,-MATRÍCULA_-  _ 	FICHA- 
12.704 	01. 
	 1 L 

Rua Miguel Anselmo, 352, saia 01 - Taquaritinga - Centro - CEP 15.900-000 
Fone: (16) 3253-2544 - e-mail: atndimento©ritdpjtaqUaritiflga.COm.br  

O
n

n
ic

lr
o

rf
p
.  
Im

ó
v
e
is

  e
  A

n
e

xo
s  

d
 



r 
02 

rMATCULA 	 
12.704 

F ICHA 

1. 
	

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
COMARCA DE TAQUARITINCAr ESTADO DE SÃO PAULO 

Marinho DembinskF Kern 
Oficial 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMóVEIS 
TAQUAR!Tft'JGA - SP - CNS 12.005-5 f\ 

1 	Marinho Dernbinski Kern . 
J LIVRO N. 2 - REGISTRO 

"AV.04" - Em 08 de junho de 2017.- (CADASTRO MUNICIPAL) 
Procede-se a presente, nos termos da Escritura Pública dá,  

Desapropriação Amigável, lavrada pelo 20  Tabelião de Notas de 
Taquaritinga/SP, no Livro no 406, págs. 294/305, datada de 19 de maio de 2017, 
juntamente com a Escritura de Rer'atificaçâo, lavrada pelo, mesmo tabeonato, 
no Livro n° 406, págs 306/309, datada de 22 de maio de 2017, de conformidade 
com a Certidão de Valor Venal do Imobiliário, emitida pela municipalidade, 
documentos estes que ficam digitalizado nesta Serventia Extrajudici 	para 
constar que o imóvel desta Matrícula possuí o Cadastro Mun-r n° 707-7 
(01.003.0091.0373.001).- O 10  Oficial Substítu 
(Marinho Marimon Kern).- Prenotação n° 127.5., em 31/0512017. - 

"R.05" - Em 08 de junho de 2017. - (DESAPROPRIAÇÃO) 
Por Escritura Pública de Desapropriação Amigável, lavrada pelo 21  Tabelião 

de Notas de Taquaritinga/SP, no Livro n° 406, págs. 2941305, datada de 19 de 
maio de 2017, juntamente com a Escritura de Rerratificação, lavrada pelo 
mesmo tebelionato, no Livro n° 406, págs 306/309, datada de 22 de maio de 
2017, nos termos do Decreto Municipal n° 4.550 de 20 de fevereiro de 2017, 
considerando o disposto no artigo 50,  do Decreto Lei n° 3.365 de 21 de junho de 
1.964, e demais documentos que ficam digitalizados nesta Serventia 
Extrajudicial, a 'proprietária STEFAN1 PARTICIPAÇOES LTDA. já qualificada, 
transmitiu a título de desapropriação amigável,  pelo preço de R$ 27.540,00 
(vinte e sete mil quinhentos e quarenta reais), ao MUNICIPIO DE 
TAQUARITINGA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 
Dr. Horácio Ramalho, n° 16' -ntro, em Ta.. - —nga/SP, inscrita no CNPJ/MF 
sob n° 72.130.818/OU - 0, o imó 	•  .  eto desta Matricula.  - O 1 0  Oficial 
Substitu., 	_,.•- 7 	(Marinho Marimon Kern).- Prenotação n° 
127 ,em31Ï0512017c 

CERTIDÃO 	 . 	 CUSTAS 

Emolumentos 	 29.93 
CERTIFICO E DOU FE, que a presente cópia. composta de Imposto Murucipal  	0.89 
3. pg.. foi extraída nos termos do art. 	19. § 	da LeiTOTAL 	 30.82 
Federai n' 6.015/73. da matricula 12704, sobre a qual nãoI 
h8 qualquer alienação ou ônus reais além do que nela 	 . 
contém (127593) 	 1 Descontada a ,sencao prevista no Art. 8" 

da Lei Estadual W 11.331/2002 

PRAZO DE VALIDADE 	 Conferência feita por: 

Para rins cio disposto rio inciso IV do art. 10 do Dec. Federal. 
n0 	93.240/85, 	e letra 	'c" 	do 	tem 	15 	do Cap. 	XIV do  
Provimento CGJ 58/89. a presente certid8o é VALIDA POR 	 ,4/J / 
30 DIAS, a contar da data da sua emissão. 	 ,tia L 	 AnseImo 

Taquaritinga, 20 de junho de 2017 

Rua Miguel Anselmo, 352, sala 01 - Taquaritinga - Centro - CEP 15.900-000 
Fone: (16) 3253-2544 -. e-mail: atendimento©ritdpjtaquaritinga.com.br  
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(TRASLADAMENTO) 

IMÓVEL: UMA ÁREA DE TERRAS., denominada Unidade "A", 
situada nesta cidade, com frente para a Avenida Gagliano F. Pagliuso, à 
qual fica dentro das metragens, divisas e confrontações seguintes: Tem 
inicio no vértice 01, este situado na intersecção do alinhamento predial, 
lado par da Avenida Gagliano F. Pagliuso e alinhamento predial, lado 
impar da Praça Edwil Roncada; daí, segue peio alinhamento predial, lado 
impar da Praça Edwil Roncada, com azimute de 113'26'24" e 69,50ms., 
até o vértice lA; daí, deflete à direita e segue confrontando com Stéfani 
Comercial Ltda (matricula n° 12.704), com azimute 209°40'25" e 
17,00xns., até o vértice 1D; daí, segue rio mesmo alinhamento, 
confrontando com Stéfani Comercial Ltda. (matricula ri°  149), com 
azimute 209°40'25" e 79,67ms., até o vértice 41; daí, deflete à direita e 
segue confrontando com a Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
(matricula n° 5.426), com azimute 265°28'24" e de 12,53ms., até o 
vértice 42; dai, deflete à direita e segue pelo alinhamento predial, lado 
par da Rua Dr. Rosa Martins, com azimute 328°27'36" e de 71,97ms., 
até o vértice 43; daí, segue em curva à esquerda, de concordância do 
alinhamento predial, lado par da Rua Dr. Rosa Martins, com o 
alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano F. Pagliuso, com 
desenvolvimento de 5,82ms., ate o vértice 44; daí, segue pelo 
alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano F. Pagliuso, com 
azimute 36°3349"e de 57,02ms., até o vértice 01, chegando assim ao 
vértice que deu inicio e fim a. presente descrição perimétrica; perfazendo 
uma área total de 6.149,93 metros quadrados.- Existindo nesta 
unidade, UM PRÉDIO, de tijolos e telhas, próprio para máquina de 
beneficiar café, arroz e algodão, em três pavilhões, sob o n° 103 da Rua 
Barão do Triunfo.- Cadastrado na Prefeitura Municipal desta cidade sob 
n°7078 

PROPRIETÁRIA: STÉFANI PARTICIPAÇÔES LTDA., com sede na 
cidade de Jaboticabal-SP., na Rua Luiz Niero n° 800, sobreloja, Bairro 
Sorocabano, inscrita no CNPJ/MF sob ri0  08.326.990/0001-64.- 

TÍTULO ANTERIOR: Registro n° 12, matricula ri°  151, em 14 de 
outubro de 2.011. - Taquaritinga, 27 de junho de 2.012. - 
Rolo 

.012- 
Rolo U  3.776 
Protocolo n° 108.065 	O Oficial Designado, 	 - - 

F avio Wil - s Fernandes 

Rua Miguel Anselmo, 352, saia 01 - Taquaritinga - Centro - CEP 15.900-000 
Fone: (16) 3253-2544 - e-mail: atendimento©ritdpjtaquaritinga.com  .br 

.0 ALOU ER At 	ERÇ».. '-3J,A 

( 

> 

dn
  R

ea
is

Lr
o  

de
  I
n

iN
c

is
  e

  A
ne

xo
s  

da
  



MATRICULA 	 

1. 	
29.409 

A FICH 

r 
02 

CERTIDÃO 	 CUSTAS 

Emolumentos 	 29.93 
CERTIFICO E DOU FE, que a presente cópia. composta de j Imposto Municipal 	......0.89 
3. pag.. roi extraida nos termos do art. 	19. § 1° da LeTOTAL 	 30.82 
Federal n° 6.05/73. da matricula 29409. sobre a qual r.9c 
hâ qualquei alienaço ou ônus reais além do que nela 
contem. (127593) 	

Descontada a isenção prevsta no Art. 80 
da Lei Estadual N° 11.33112002 

PRAZO DE VALIDADE 	 Conferôncia feita por: 

Para fins do disposto no inciso IV do art. 10  do L)ec. Fecerai 
n° 	93.240/86. 	e 	letra "o" 	do 	itom 	15 do Cap. 	XIV 	do 
Provimento CGJ 58/89, a presente certidão é VALIDA PC)P 
30 DIAS, a çontar tia data da sua emsso. 

Taquaritinga, 20 de junho de 2017 

J 
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LVRD N. 2 - EGISTRD 9 

"AV.02" - Em 08 de junho de.2017.- (CADASTRO MUNICIPAL) 
Procede-se a presente, nos termos da Escrftura Pública ' de\ 

Desapropriação Amigável, lavrada pelo 20  Tabelíào de Notas de 
Taquaritinga/SP, no Livro n°  406, págs. 294/305, datada de 19 de maio de 2017. 
juntamente com a Escritura de Rerratificação. lavrada pelo, mesmo tebelionato, 
no Livro n° 406, págs 306/309, datada de 22 de maio de 2017, de conformidade 
com a Certidão de Valor Venal do Imobiliário, emitida pela municipalidade, 
documentos estes que ficam digitalizado nesta Serventia Extrajudicial, sara 
constar que o imóvel desta Matrícula possui o Cadastro Munici. 	-  7078 
(01.003.0091.0373.002).- O 10  Oficial Substitu., 
(Marinho Marimon Kern).- Prenotação n° 127.5,em 31/05,2017. - 

"R.03" — Em 08 de junho de 2017. - (DESAPROPRIAÇÃO) 
Por Escritura Pública de Desapropriação Amigável, lavrada pelo 2° 

Tabelião de Nótas de Taquaritinga/SP, no Livro n° 406, págs. 2941305, datada 
de 19 de maio de 2017, juntamente com a Escritura de Rerratificação, lavrada 
pelo mesmo tabelionato, no Livro n° 406, págs 306/309, datada de 22 de maio 
de 2017, nos termos do Decreto Municipal n° 4.550 de 20 de fevereiro de 2017. 
considerando o disposto no artigo 511, do Decreto Lei n° 3.385 de 21 de junho de 
1.964, e demais documentos que ficam digitalizados nesta Serventia 
Extrajudicial a proprietária STEFANI PARTICIPAÇOES LTDA, já qualificada. 
transmitiu a título de desapropriaço amigável,  pelo preço de R$ 833.201 20 
(oitocentos e trinta e três mil, duzentos e um reais e vinte centavos), ao 
MUNICIPIO DE TAQUARITINGA, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 160, Cent a -m Ta* aritingalSP. 
inscrita no CNPJ)MF sob a° 72.130.818/0001- , o imó 	•b'eto desta 
Matrícula. - O 10  Oficial SubstI..-7 (M- ho Marimon 
Kern),- Prenotação n° 127.eni 3 /0. 017. 

( 
( 

Rua Miguel Anselmo, 352, sala 01 - Taquaritinga - Centro - CEP 15.900-000 
Fone: (16) 3253-2544 - e-mail: atendi mentoritdpjtaquaritinga.00m.br  
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COMARCA DE TAQUARITINGA - ESTADO DE SÃO PAULO 
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22 
TAt. 
	NOTAS 

PRIMEIRO TRASLADO  
Livro n° 406 1 Páginas n° 294/305 

A tnter,aclenal 
Ido Notanado Latino 
(Funda o eo194Sl 

ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL  1 VALOR R$ 4.985.000,00. 

SAIBM,  quantas esta virem, que aos DEZENOVE (19) dias do 
mês de MAIO (5) do ano de DOIS MII, e DEZESSETE (2017), 
nesta cidade e comarca de TAQUARITINGA, do Estado de São 

Paulo, em cartório, perante mim, Escrevente e o Tabelião de 
Notas, que esta subscreve, compareceram partes entre si, 
justas e contratadas, sendo de um lado como outorgantes  
expropriados:  STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, sediada nesta cidade de Jaboticabal, Estado 
de São Paulo, à Rua Luiz Niero, no 800, sobreloja, •Sorocabano 
(CEP. 14.871-130), inscrita no CNPJ n°  08.326.990/0001-64, 
com situação ativa, devidamente registrado na JUCESP sob n° 
537.287/16-4, cujos documentos ficam arquivados nestas Notas 
na forma de cópia reprográfica autenticada, em pasta especial 
de Contrato Social de n° 01-AC, sob n° de ordem 020, 
juntamente com a ficha cadastral completa emitida através do 
sítio da JUCESP em 19/05/2017 e autenticada eletronicamente 
sob n° 86033980; representada neste por seus diretores: 
MARCOS DE STEANI,  brasileiro, engenheiro civil, casado, 
portador da cédula de identidade RG n° 7.604.331-9--SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob n° 020.541.608-06, residente e 
domiciliado na Avenida do Carmo, no 400, apartamento ri0  
1.602, Centro, na cidade de Jaboticabal (CEP.14.870-500), 
Estado de São Paulo; e, HUGO DE STÉFANI,  brasileiro, 
administrador de empresa, casado, portador da cédula de 
identidade RG no 6.153.788-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob 
n° 030.956.048-90, residente e domiciliado à Rua Floriano 
Peixoto, n° 1.100, apartamento n° 71, Centro, na cidade de 
Jaboticabal (CEP. 14.870-810), Estado de São Paulo; nos 
termos da cláusula 4' (quarta), lia  (décima primeira) e 12 
(décima segunda) do contrato social consolidado acima 
mencionado; e, de outro lado, como outorgado expropriante: 
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede e estabelecida na Praça 
Dr. Horácio Ramalho, n°.160, inscrita no CNPJ/MP no. 
72.130.818/0001-30, com sua situação cadastral ativa, 
conforme comprovante de inscrição cadastral emitido pelo site 
da Receita Federal do Brasil, neste ato presentada por seu  
Prefeito,  Vanderlei José Mársico,  brasileiro, divorciado, 
empresário, portador da cédula de identidade R.G. n°. 
4.758.415-SSP-SP. e inscrito no CPF/MF. Sob n°.434.939.988-
72, residente e domiciliado na rua Visconde do Rio Branco, 
n°. 441, Centro, nesta cidade, o qual foi devidamente 
empossado no cargo através da Ata da Sessão Solene de 
Instalação da 171  Legislatura (2017/2020), datada de 1° de 
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metros; do ponto "O", segue pela divisa de Osório Caiu, até 
o ponto "P', a distancia de 37,00 metros; do ponto "P", segue 
pela divisa da Prefeitura Municipal, até o ponto "A", de 
partida, na distancia de 27,00 metros, sendo que dito imóvel 
confronta pelas faces A-B, B-C, C-D e D-E, com a praça 1° de 
Maio; pelas faces E-F e F-G, com o prolongamento da Estrada 
da Vila Rosa; pelas faces G-H, H-I, I-J, J-K, K-L e L-M, com 
José Marques de Mendonça; pela face M-N, com o córrego 
Ribeirãozinho; pelas faces N-O, O-P, com Osório Caiu, pela 
face B-A, com a Prefeitura Municipal". Faz parte do imóvel 
descrito a servidão de passagem de canos d'água instituída 
por Florindo Fernandes Carrera e sua mulher em favor da 

às proprietária, conforme inscrição sob n°. 2.594 - L°. 4-D, 
f1 S. 172. Referido imóvel, com a retificação de área  
promovida constante da 	"Av .13" da matrícula abaixo  

, 	mencionada, 	possui atualmente as seguintes metragens, divisas 
e confrontações:  Tem inicio no vértice 02, este situado à 
149,86ms. da intersecção do alinhamento predial, lado par da 
avenida Gagliano F. Pagliuso com o alinhamento predial, ladà 
impar da Praça Chico Mendes; dai, segue pelo alinhamento 
predial, lado impar da Praça 10  de Maio, com as seguintes 
medidas: 	az. 174°24'46" e 6,83ms., 	até o vértice 03; 
az.86°08'43" e 4,77ms., até o vértice 04; az.175114'28" e 
6,07ms., até o vértice 05; az.85°20'03" e 82,07ms., até o 
vértice 06; daí, deflete à direita e segue pelos segmentos de 
retas de concordância do alinhamento predial, lado par da 

Praça 10  de Maio com o alinhamento predial, lado ímpar da 
Avenida João Di Jorge, com as seguintes medidas: az. 
93°24'53" e 3,74ms., até o vértice 07; az.121°41'15" e 
2,92ms., até o vértice 08; az. 148100128" e 3,08ms., até o 
vértice 09; az. 173°37148" e 2,90ms., até o vértice 10; daí, 
deflete à direita e segue pelo alinhamento predial, lado 
impar da Avenida João Di Jorge, com as seguintes medidas: 
az.176109'13" e 23,04ms., até o vértice 11; az.179102'16" e 
23,30ms., até o vértice 12; az. 181129139" e 34,66ms., até o 
vértice 13; daí, deflete à direita e segue confrontando com a 
Stefani Comercial Ltda. (matricula n° 150), com azimute 
280052'56" e 222,52ms., até o vértice 41; dai, deflete à 
direita e segue confrontando com Stéfani Comercial Ltda. 
(matricula n° 151 - unidade A), com azimute 29140'25" e 
79,67ms., até o vértice 1D; daí, deflete à direita e segue 
confrontando com Stefani Comercial Ltda. (matricula n° 
12.704), com as seguintes medidas: 1D-1C = az.1 13°26'24" e 
10,00ms. e 1C-.1B = az.29140'25" e 17,00ms; daí, deflete à 
direita e segue pelo alinhamento predial, lado impar da Praça 
Chíco Mendes, com azimute 113126124" e 70,36ms., até o 
vértice 02, chegando ao vértice que deu "inicio" e fim a 
presente descrição perimétrica; perfazendo assim, uma área 
total de 15 652,24 metros quadrados. O imóvel acima descrito 
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com azimute 23811931" e de .16,00ms., até o vértice 20.J daí, 
segue no mesmo alinhamento e confrontando com Inês Aparecida 
Colombo Locchetti (matricula n°. 2.989), com azimute 
238 019'31" e de 11,20ms., até o vértice 21; daí, segue no 
mesmo alinhamento e confrontando com Claudenir Salera 
(transcrição n°. 20.718 - Livro 3-AI), com azimute 238°19'31" 
e de 11,00ms., até o vértice 22; daí, segue no mesmo 
alinhamento e confrontando com Neide Barbizan Colombo 
(matricula n°. 17.324), com azimute 238119'31" e de 10,60ms. 
até o vértice 23; daí, segue no mesmo alinhamento e 
confrontando com Neide Barbisan Colombo (matrícula n°. 
4.126), com azimute 238°19'31" e de 4,87ms., até o vértice 
24; daí, deflete à direita e segue confrontando com Antonio 
Ricardo Rorns (matricula n°. 12.217), com azimute 342135'58" 
e de 10,39ms., até o vértice 25; daí, segue no mesmo 
alinhamento e confrontando com Alvaro Antonio Arnon.i 
(matrícula n°. 24.458), com azimute 342135 158" e de 10,45ms., 
até o vértice 26; daí, segue no mesmo alinhamento e 
confrontando com Claudir Pedro Carrasqueira (matricula n°. 
4.570), com azimute 342°35'58" e de 10,10ms., até o vértice 
27; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com 
Oswaldo Barbizan (matrícula n°. 11.048), com azimute 
342035'58" e de 10,30ms., até o vértice 28; daí, segue no 
mesmo alinhamento e confrontando com José Roberto Micali 
(matrícula n°. 10.436), com azimute 342°35'58" e de 5,92ms., 
até o vértice 29; daí, deflete à esquerda e segue 
confrontando com José Roberto Micali, com azimute 329146 110" 
e de 4,50ms., até o vértice 30; daí, deflete à esquerda e 
segue confrontando com João Ferraiolli Neto (matrícula n°. 
5.052, com azimute 315°07'45" e de 10,16ms., até o vértice 
31; daí, segue no mesmo alinhamento e confrontando com 
FranciscoAntonio Betassi (matrícula n°. 10.009), com azimute 
315107'45" e de 10,25ms., até o vértice 32; daí, deflete à 
esquerda e segue confrontando com Francisco Antônio Betassi 
(matricula n°. 10.009), com azimute 229121 123" e de 2,41ms., 
até o vértice 33; daí, deflete à direita e segue confrontando 
com Maria Angélica Detogni (matrícula n°. 8.236), com azimute 
328101'43" e de 10,10ms., até o vértice 34; daí, deflete à 
direita e segue confrontando com Samuel Pinheiro da Silva 
(matricula no. 4.835), com azimute 34112'08" e de 0,45ms., 
até o vértice 35; daí, deflete à esquerda e segue 
confrontando com Samuel Pinheiro da Silva (matrícula n°. 
4.835), com azimute 316 054'55" e de 10,00ms., até o vértice 
36; daí, deflete à direita e segue confrontando com Adamo Lui 
Netto (matrícula no. 19.716), com azimute 29100'15" e de 
0,40ms., até o vértice 37; daí, deflete à esquerda e segue 
confrontando com Adamo Lui Netto (matrícula n°. 19.716), com 
azimute 312036'42' e de 12,60ms., até o vértice 38; daí, 
deflete à esquerda e segue confrontando com Gumercindo 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga (matrícula n° 5.426), com 
T 	 azimute 265128'24" e de 12,53ms., até o vértice 42; daí, 

deflete à direita e segue pelo alinhamento predial, lado par da 
Rua Dr. Rosa Martíns, com azimute 328°27'36" e de 71,97ms., até 
o vértice 43, dai, segue em curva a esquerda, de concordância 
do alinhamento predial, lado par da Rua Dr. Rosa Martins, com o 
alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano E. Pagliuso, 
com desenvolvimento de 5,82ms., ate o vértice 44; daí, segue 
pelo alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano F. 
Pagliuso, com azimute 36°33 149" e de 57,02ms., até o vértice 
01, chegando assim ao vértice que deu inicio e fim a presente 
descrição perimétrica; perfazendo uma área total de 6.149,93 
metros quadrados, existindo nesta unidade, UM PRÉDIO, de 
tijolos e telhas, próprio para máquina de beneficiar café, 
arroz e algodão, em três pavilhões, sob o no 103 da Rua Barão 
do Triunfo. Referido imóvel, com o desmembramento promovido  
através da "AV.01" da matrícula abaixo mencionada, possui  
atualmente o seguinte imóvel:  PRÉDIO n° 103 da Rua Barão do 
Triunfo, com respectivo terreno assim descrito: Tem início no 
vértice A, este situado a 20,47ms. da intersecção do 
alinhamento predial, lado par da Avenida Gagliano E. Pagliuso 
e alinhamento predial, lado impar da Praça Edwil Roncada; 
daí, segue pelo alinhamento predial, lado impar da Praça 
Edwil Roncada, com azimute .113026'24" e 49,10ms., até o 
vértice lA; dai, deflete à direita e segue confrontando com 
Stefani Comercial Ltda (matrícula n° 12.704, com azimute 
209°40'25" e l7,OOms., até o vértice 1D; daí, segue no mesmo 
alinhamento, confrontando com Stefani Comercial Ltda. 
(matrícula n° 149, com azimute 209140'25" e 79,67ms., até o 
vérti'.e 41; daí, deflete à direita e segue confrontando com a 
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e  noventa e seis mil, quatrocentos e oitenta reais), 
pagas excepcionalmente até o último dia útil dos meses de 
janeiro de 2018, janeiro de 2019 ejaneiro de 2020;  e as 
demais 41 (quarenta e 77m.I),  no valor de R$ 98.240,00  (noventa 
e oito mil, duzentos e quarenta reais), a serem pagas no 
último útil de cada mês, excluindo-se os meses referente as 
três parcelas acima mencionadas (janeiro de 2018, 2019 e 
2020), todas já acrescidas de juros em torno de 0,86% (zero 
vírgula oitenta e seis por cento) ao mês, sem correção 
monetária, com vencimento da primeira parcela para 30 de 
junho de 2017, TOTALIZANDO,  assim, a importância de R$ 

- 	5. 817.280,00 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS e DEZESSETE MIL e 
DUZENTOS e OITENTA REAIS), incluso os juros. Assim, pela 
presente escritura e na melhor forma de direito, eles 
outorgantes expropriados cedem e transferem desde já, como de 
fato, pela presente desapropriação, cedido e transferido tem 
ao OUTORGADO EXPROPRIANTE, toda a posse, jus, domínio, 
di±eitos, ações e servidões, ativas e passivas, que sobre o 
imÓvel ora desapropriado vinham exercendo, para que do mesmo 
possa ele outorgado expropiante usar, gozar e livremente 
dispor como seu que fica sendo, desta data em diante, por 

- forma e força da presente desapropriação e desta escritura, 
obrigando-se ele outorgante expropriado por si, seus 
herdeiros e sucessores a fazerem a presente sempre boa, firme 
e valiosa, a responderem pela evicção de direito, se chamados 
forem à autoria. Pelos outorgantes expropriadas me foi dito, 
sob responsabilidade civil e penal, que, com exceção dos ônus 
eventualmente descritos nos imóveis acima, sobre o imóvel ora 
desapropriado não tramita ação .fundada em direito real ou em 
direito pessoal, bem como que não são matriculadas como 
empregadoras, firma individual ou autônomas,- não possuindo 
empregados a seu serviço, não se enquadrando em nenhuma das 
hipóteses da exigência de certidão negativa previdenciária 
prevista na Lei n1.8.212, de 24/07/91, bem como na Portaria 
Conjunta PGFN/RFB n°.l.751, de 03/10/2014, Portaria MF 
n1.358, de 05/09/2014 e Instrução Normativa n°.971/2009 da 
Receita Federal do Brasil. DAS CERTIDÕES APRESENTADAS:  Pelas 
partes me foi apresentada as certidões seguintes: a) Certidão  
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à  
Dívida Ativa da União - CND - PGFN - RFB,  em nome da 
outorgante expropriante STEFANI PARTICIPAÇÕES LTDA,  emitida 
aos 19/05/2017, válida até 15/11/2017, com código de controle 
n° 746A.3047.6561.1E93, com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n° 3, de 02/05/2007, cuja regularidade foi 
verificada por este tabelião por meio de acesso direto e 
pessoal à página mantida pela SRF na Internet, no endereço: 
"www. receita. fazenda.gov.br" e que, nos termos do item III, 
do Artigo 60  da Lei n° 8.935/1994, certifica ser autêntica; 
e, Certidão Positiva com efeitos de Nerativa de Débitos 
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que ficam arquivadas nestas Notas em pasta especial de 
Certidões Municipais de n° 01, sob ordem n° 068, 069 e 070. 
Pelas partes me foi apresentado todos os documentos e 
certidões necessários e exigidos para este ato, inclusive as 
certidões negativas de ônus, alienações, ações reais e 
pessoais reipersecutó-rias do imóvel, tendo sido dispensada  
expressamente a apresentação de demais certidões, respondendo 
as mesmas, expressa e solidariamente, por eventuais débitos 
de impostos, taxas, tarifas e ou tributos em atraso para com 
as Fazendas Públicas e suas autarquias, que possam incidir 
sobre o descrito imóvel, tudo de conformidade com a 
legislação vigente, declarações estas que prestam sob suas 
responsabilidades, civil e criminal. Pelo outorgado 
expropriante, FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE TAQUARITINGA, 
representado na forma já indicada, foi-me dito que aceita a 
presente escritura em todos os seus expressos termos, como 
nela se contem e declara. DO ITBI:  Este ato está imune ao 
fato gerador do imposto sobre transmissão de bens imóveis 
"inter-vivos", pois a desapropriação é forma originária de 
aquisição da propriedade, conforme reza o artigo 150, inciso 
VI, alínea "a", da Constituição Federal (imunidade 
recíproca). DO CARÁTER ORIGINÁRIO:  Pela Apelação Cível n°. 
990.10.415.058-2 da Comarca de São Bernardo do Campo, deste 
Estado, diante do ACÓRDÃO do Conselho Superior da 
Magistratura, publicada no DJE de 24/08/2011, reconheceu o 
Colendo Conselho que a Desapropriação Amigável é modo 
originário de aquisição da propriedade. Emitida DOI - 
Declaração sobre Operação Imobiliária, conforme Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita Federal. O outorgado 
expropriante, por seu representante, declara que foi por mim, 
Escrevente, orientado sobre o que dispõem os artigos 1.227 e 
1.245 do Código Civil, ou seja, sobre a necessidade do 
registro da presente escritura. DA CENTRAL DE  
INDISPONIBILIDADE DE BENS:  Em Atendimento ao disposto no 
Provimento CG n°  13/2012 foi realizada consulta na base de 
dados da Central de Indisponibilidade de Bens, no endereço 
eletrônico 	http://www.indisponibilidade.org.br, 	onde 
verificou não haver nenhum registro de indisponibilidade de 
bens para o número do CNPJ dos vendedores e compradora, tendo 
sido gerado, nesta data, na ordem de qualificação das partes, 
os seguintes códigos de consulta (hash): f6a0.69f3.464b.5a38. 
a376.be54.cce9.5306.b807. 7cle. REQUERIMENTO: Pelas partes me 
foi dito que autorizam se faça junto ao Registro de Imóveis 
desta Comarca todos os registros e averbações que se fizerem 
necessárias e assim o requerem. ASSIM o disseram e dou fé. A 
pedido das partes, digitei a presente que lhes li, acharam 
conforme, aceitaram, outorgaram e assinam; dou fé. Selada de  
acordo com o Regimento de Custas em vigor, artigo 8° da Lei  
n°.11.331, de 26 de dezembro de 2002, cujo total foi recebido 
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ESCRITURA PÚBLICA DE RERRATIFICAÇÃO. 

SAIBAM,  quantas esta virem, que em VINTE e  
de DOIS MIL e DEZESSETE (22. 05.2017),  nesta cidade e 
comarca de TAQUARITINGA, do Estado de São Paulo, no 2°  

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos, 
situado à Rua Duque de Caxias, n0.282, perante mim, 
Escrevente, e Tabelião de Notas, que esta subscreve, 
compareceram como OUTORGANTE EXPROPRIADO:  STEFANI 
PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
sediada nesta cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, à 
Rua Luiz Niero, n° 800, sobreloja, Sorocabano (CEP. 14.871- 
130), inscrita no CNPJ n°  08.326.990/0001-64; representada  
por seus diretores,  MARCOS DE STÉFANI,  brasileiro, 
engenheiro civil, casado, portador da cédula de identidade 
RG no 7.604.331-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 
020.541.608-06, residente e domiciliado na Avenida do 
Carmo, no. 400, apartamento n° 1.602, Centro, na cidade de' 
Jaboticabal (CEP.14.870-500), Estado de São Paulo; e, HUGO 
DESTÍFANI,  brasileiro, administrador de empresa, casado, 
portador da cédula de identidade RG n° 6.153.788-3-SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob n° 030.956.046-90, residente e 
domiciliado à Rua -Floriano Peixoto, n° 1.100, apartamento 
no  71, Centro, na cidade de Jaboticabal (CEP. 14.870-810), 
Estado de São Paulo; e, de outro lado, como OUTORGADO 
EXPROPRIANTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede e 
estabelecida na Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 160, inscrita 
no CNPJ/MF no. 72.130.818/0001-30, com sua situação 
cadastral ativa, conforme comprovante de inscrição 
cadastral emitido pelo site da Receita Federal do Brasil, 
neste ato presentada por seu Prefeito,  Vanderlei José 
Má rsi co,  brasileiro, divorciado, empresário, portador da 
cédula de identidade R.G. n°. 4.758.415-SSP-SP e inscrito 
no CPF/MF Sob n° 434.939.988-72, residente e domiciliado na 
rua Visconde do Rio Branco, n°. 441, Centro, nesta cidade 
de Taquaritinga, Estado de São Paulo. Comparece ainda, o 
PROCURADOR MUNICIPAL,  THOMAZ FERNANDO GABRIEL SOUTO, 
brasileiro, casado, portador da cédula-  de identidade RG n° 
41.574.529-9-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 311.092.808- 
66, residente e domiciliado à Rua Airton José Girotto, n° 
77, Laranjeiras II, nesta cidade de Taquaritinga, Estado de 
São Paulo. Os presentes reconhecidos como os próprios por 
mim, Escrevente, através dos documentos apresentados, do 
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como acordo estabelecido entre as partes, da-se ao imóvel 
acima o valor de R$ 27.540,00  (VINTE e SETE MIL, QUINHENTOS 
e QUARENTA REAIS). TERCEIRO:  Com a inclusão do bem imóvel 
acima, RETIFICO  a escritura desapropriação supracitada a 
fim de constar que os imóveis descritos nos itens "A", "B" 
e "C", para efeitos fiscais e tributários, bem como acordo 
estabelecido entre as partes, possuem, respectivamente, o 
valor de R$ 2.533.792,55  (dois milhões, quinhentos e trinta 
e três mil, setecentos.. e .  noventa e dois reais e cinquenta e 
cinco centavos), R$ 1.590.4 66,25  (um milhão, quinhentos e 
noventa mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e 
cinco centavos) e R$ 833.201,20  (oitocentos e trinta e três 
mil, duzentos e um reais e vinte centavos). QUARTO:  Pelas 
partes, me foi dito ainda que ratificam e concomitantemente  
retificam a forma de pagamento estabelecida em referida 
desapropriação para constar que a indenização devida à 
expropriada será paga da seguinte forma: A) R$ 600.000,00 
(SEISCENTOS MIL REAIS) através do cheque n° 330392, emitido 
pela expropriante, vinculado à conta corrente n° 
00.60.00006-6, do BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104), 
agência n° 0358, a ser depositado em 22/05/2017, na CONTA 
CORRENTE no 240-2, do BANCO BRADESCO S/A (237), agência n°  
3376-6, de titularidade da expropriada, servindo como 
quitação o comprovante de depósito efetuado pela 
expropriante; B) R$ 600.000,00  (SEISCENTOS MIL REAIS), a 

ser pago mediante depósito bancário, realizado no dia 
22/06/2017, junto ao BANCO BRADESCO .S/A (237), agência no  
3376-6, CONTA CORRENTE n° 240-2, servindo como quitação o 
comprovante de depósito efetuado pela expropriante; e, C) O 
restante será pago através de quarenta e três (43) parcelas 
fixas, sendo três (03) dessas  no valor de R$ 229.226,66 
(duzentos e vinte nove mil, duzentos e vinte e seis reais e 
sessenta e seis centavos) e com vencimento excepcionalmente 
no último dia útil dos meses de janeiro de 2018, janeiro de 
2019 e janeiro de 2020;  e as demais 40 (quarenta), no valor 
de R$ 98.240,00  (noventa e oito mil, duzentos e quarenta 
reais), sendo a primeira com vencimento para 30/06/2017, e 
as restantes com vencimento para o último dia útil dos 
meses subsequentes, excetuando-se os meses acima 
mencionados (janeiro de 2018, janeiro de 2019 e janeiro 
2020, TOTALIZANDO,  assim, a importância de R$ 5.817.280,00 
(CINCO MILHÕES, OITOCENTOS e DEZESSETE MIL e DUZENTOS e 
OITENTA REAIS), incluindo-se os juros. As parcelas acima 
definidas foram acrescidas de juros em torno de 0,86  (zero 
vírgula oitenta e seis por cento) ao mês, sêm a incidência 
de correção monetária. Desta forma, para viabilizar o 
ingresso da referida escritura junto ao Registro de Imóveis 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Pref. Mun. de'Taquaritinga 

Praça l-Iorãcio Ramalho. 160- Centro - Taquaritinga 

CNPJ: 72.130.81810001-30 

2 TAeiLhC ,  NOTAS  
A" 'ARITft- S  

RICA  L_.FcL-A 1 

4'2 1  

CERTIDÃO DE VALOR VENAL 
DO IMOBILIÁRIO 

Cauas:o 	 lns'xçao 	 . 

000007079 	 01.003.0091.0373.003 	 2017 

P'optario 	 CPI'CN!' 

STEFANI PARTICIPACOES LTDA 	 . 	 08.326.99010001-64 

Cornpornssario 	 CFF.CNP 

STEFANI PARTICIPACOES LTDA 	 08.326.99010001-64 

Loysdouro 	 Número 	Lado 	ComIemenro 

PRAÇA - PCA PRIMEIRO DE MAIO 	 00150 / 	 RESID.FUNDOS 

C€p 	Setor 	Ouaoa 	oi. 

FAR WEST 	 15900-000 3 	0091 	0373 	 3 

oxornento 	 . 	 Sxio(Ir.: 	O.ad' 	. 0e Io:. Umcac:e lis 

1 	 RESID. O 

Áreas 	 Valores Venais 

Terreno 	Edificada 	Excedeste 	Testada 	 Teçntoriai 	 Precial 	 frlOooi 

30.631,57m1 	290,00m1 	0,00M1 	321,96m 	R$ 74.199,83 	 R$ 75.569.42 	 'RS 149.769.25 

Certifica em atenção a pessoa interessada, para os devidos fins, após a necessária verificação, foi constatadç que o 
imóvel acima relacionado e situado nesta cidade e comarca de xxxxxx-xx, foi atribuido o Valor Venal acima descrito. 

Emitida às 14:26:42 do dia 19/05/2017 

Válida até 18/06/2017 

Código de Controle da Certidão/Número FBCO9040A5B6FF40 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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TA() rtTtNC3A. S 
Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

Pref. Mun. de Taquaritinga 

Praça 1-lorácio Ramalho, 160- Centro - Taquaritinga 

CNPJ: 72.130.818/0001-30 

CERTIDÃO DE VALOR VENAL 
DO IMOBILIÁRIO 

Exerctco 

2017 

CPFICNPJ 

08.326.99010001-64 

CPFÍCNP, 

08.326.99010001-64 

Cacilsiro 	 osorçao 

000007078 	 01.003.0091 .0373.002 

Propnetario 

STEFANI PARTICIPACOES LTDA 

Cornprornesãno 

STEFANI PARTICIPACOES LTDA 

Loqrour 	 Número 	Lado 	Complemento 

PRAÇA - PCA.EDWIL RONCADA 	 00109 - 	 GALPAO 

FAR WEST 

Lolearnento 

 

Seio' 	L..ada 	0:0 

15900-000 3 	0091 0373 

Setor (to: 	Oeaclra 	Lote (101 ) I.(niøade (101.) 

1 	 o 

2 

Áreas 

Terreno 	 Edificada 	Excedente 

30.631,57m1 	1.257,00m1 	0,00m 

Testada 

321,96m 

Valores Venais 

rerriloral 	 Precial 	 Ir-rÔ,c,( 

R$ 321.470.77 	 R$ 143.016,68 	 R$ 464.487.45 

 

Certifica em atenção a pessoa interessada, para os devidos fins, após a necessária verificação, foi constatado que o 
imóvel acima relacionado e situado nesta cidade e comarca de xxxxxx-xx, foi atribuido o Valor Venal acima descrito. 

Emitida às 14:26:24 do dia 19/05/2017 

Válida até 18/06/2017 

Código de Controle da Certidão/Número D71654479926656C 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Pref. Mun. de Taquaritinga 

Praça Horácio Ramalho, 160 - Centro - Taquaritinga 

CNPJ: 72.130.818/0001-30 

A3EL!ÃC  
TAOARI'T1NCZ1  - 

1 R' .rícA 	FCL—•'  

HL 

- 

   

CERTIDÃO DE VALOR VENAL 
DO IMOBILIÁRIO 

Cadastro 	 Inscrição 	 Exercço 

000007077 	 01.003.0091.0373.001 	 2017 
Proprretdrio 	 CPPCNPJ 

STEFANI PARTICIPACOES LTDA 	 . 	 08.326.990/0001-64 

Comp-ornssário 	 CPFICNPJ 

STEFANI PARTICIPACOES LTDA 	 08.326.99010001.64 

Lou3r,;ur 

 

Numero 	Lodo 	Complemento 

PRAÇA - PCA PRIMEIRO DE MAIO 	 00150 	 INDUST.E ESCRIT. 

Ba! ,0 	 Cep 	 Setor 	Quadra 	LOte 	 ."oaoe 

FAR WEST 	 15900.000 3 	0091 	0373 	 1 

Loreamento 	 Setor (lot.) 	Quadro 	Lote (101.) Unidade (101.) 

1 	 INDUST. O 

Áreas 	 Valores Venais 

Terreno 	 EdIcada 	Excedente 	Testada 	 Territorial 	 Predial 	 IM&el 

3031.57mx 	5.705.00m 	O,O0m 	321,96m 	R$ 1.459.510.70 	R$ 1.793.277,34 	R$ 3.252.788,04 

Certifica em atenção a pessoa interessada, para os devidos 'fins, após a necessária verificação, foi constatado que o 
imóvel acima relacionado e situado nesta cidade e comarca de xxxxxx-xx, foi atribuido o Valor Venal acima descrito. 

Emitida às 14:26:06 do dia 19/05/2017 

Válida até 18/06/2017 

Código de Controle da Certidão/Número FE1432449F6D2A10 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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TaQuaritIfla, 16 Fevereiro de 2.017 

AVALIAÇÃO DO PRLDIO DA STE1ANI PARTICIPAÇÕES LTDA 

Trata-se de um prédio comercial, klizda em frente a praça 19  de Maio na cidade de 

Tquaritinga, corn.rea construída de 7.255 m (sete mil duzentos e cinquenta e cinco metros 

quadrados), em al"enaria de lijo.los rni. iÇiS. dividindo ern fl'(li.JiOS. (' centro entrada coberta 

com acesso para veículos de ca' a.. e na:•, l&.Crais compostopor saias amplas, cobertura em 

estrutura de madeira e telhas de barro tipo Irancesas, tendo urna ampliação também em alvenaria 

de tijolos comuns e cobertura em strutura mtlica e telhas em aço galvanizada, sendo urna 

construção antiga sem nanutertçio. piso irtrno em c0ricre,c. demperado, Janelas de ferroe 

vidros, portas de madeira e portão entrada cm chapa do ferro. 

O imóvel foi edificado por volta dc' ano de 1.01, e uma reforma mais recente em 1.983, tendo 

uma depreciação comercial significativa, e através de pesquisas locais de forma verbal e comercial 

com apreciação no valor venal de toda área existente e sua eçhficação, o prédio hojetem uma 

valorização de R$ 4.715.750,00, (quatto milhões, '.eterPnio:; e q'ir?e mil e setecentos e cinquenta 

reais). 

Comissão de Avaliação do Município, os seguintes servidores: Eng. Eletricista Mário Mancl 

Ferreira Santos Junior, RG n 11,651,174 e CREA/SÍ' n' 040() 494.904,.Lng. Agrimensor Marcos 

Aurélio 8osolane, RG 0 14,718,080 ekEA/SP n° Ub0,i68,)6•/, Eng. Civil José Eduardo Buscadi 

Costantini, RG n2  7,690,069 e CREA/SP nO 060,130,181-0 e Arquitelo e Urbanista Luiz Vieira de 

Carvalho Neto, RG 7.690.075 e CAL) A 5240•6. 

Pre(EiWr 	 de Taquaritinsa 

AU 
ÀU' . .......... e 
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Decreto n° 4.550, de 20 de fevereiro de 2017. 

 

reriQ e Expediente 

%ues(jar(.

ioMt0 
Declara de utilidade pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial. áreas de 

terra que especificam e dá outras providências. 

- 
Depor mepto de 

(vir 

Vanderlei José Marsico, Prefeito do Município de Taquaritinga. Estado de Sao Pauto, 
no exercício de sua competência legal e com fundamento nos art. 2 e 6'-' do 

Decreto-Lei Federal. n° 3.365, de 21 de junho de 1941 e alterações introduzidas pela 

Lei Federal. n° 2.786, de 21 de maio de 1956 e, 

Considerando que a exjropriacão das areas abaixo identificadas, terão pc.r objeto 

instalação da Administração Central da Prefeitura Municipal de Taquai itna 

outros SÍVIÇOS públicos, em 	 U prol da colevidad. enquadrando-se na mociat;ciad. 
expropriatória de utilidade publica: 

Considerando o disposto no ari. 5', cio Decreto-Lei n' 3.365, de 21 de junho de 1911 

que permite a Administracào Pública desapropriar imóvel em prol do interess 

púbUco: 

Considerando íinatinen te. que o Municipio tem umpetnc i p i 

imóvel urbano ou rural., Consoante o art. 2. cpuI. do Decreto-Lei iV 3. í 65. de 2! cio 
;unho de 1941, 

Decreta: 

Art. 1°. Fica declarada de utilidade publica, para fins de 	•iip ..;pric.Iu 
amigável ou judicial, as áreas de terra com benfeitorias abaixo caracterizadas. 
localizadas em face com Piaca 	de iniio. neste Munic Ipiu de Taqt.iai iu , iva. que 
constam pertencer à STEFI PARTICIPAÇÕES LTDA., necessãrias à it,ú 
Administração Central da Prefeitura Municipal de Taquaritinga Ou a outros serviços 
publicos, e adiante descritas: 

- área de terra registrada no OficiaL de Reg istro cio Imóveis i. Amexus di 
Comarca de Taquantinga sob a matricula O' 1:1':I. Sltt11O3 flCSc CI1OC. dnlro da, 
metragens, divisas e confronlaç)es seguintes: (irc.:nscI ição da ârea a clesapi upi iar: 

Tem inicio no vértice 02. este situado à I49,86m, cia intersecçào do a(inhanie'nlo 
predial, lodo par da Avenida Gciliaiio F. Pagliuso com o alinhamento predial, lado 
impor da Praça Chico Mendes; da,, seie pelo alinI)un)enco predial, lu :c!,:) inip:i ck: 
Proca ! de Moio, com os seguintes medidas: az. 17.I&,24 '-ló" e 6,83in5. ole o vrtie' 
03: az.86108'43" e 4,77ms, ate o vértice 04; oz. i75'i-'28" e 6,071hs. aio o 
05: az.8520'03" e 82,07iis. . ate o Vértice 06: dc:,, ciepele à clireiLa Çf 5ejLu' pelos  

Pii:t Dr. liorácio Ramalho o' 1 li C''nl i-o ('El' 1 5900-uOÜ 'Faq uaritinga SP 
''I F'ouc/l"ax: (16) 3253-9 1W) www.taquari1inap.govhi- 
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iúVsIJ 

7 	cretário djutO 

Segmentos de retas de concordór)Cia do 	 10 	
P11 (x 

de Maio com alinhamento predial, lodo impor do Avenida Joõ0 

seguintes medidas: aZ. 3024'53" e 3 74ms ate o vertice 07, az. 1211-41'15" e 2,, 

até o vértice 08; oz. 148100'28" e 3,08nis, até o vértice 09: az. 17337'48" e 2.90m5, 

ate o vértice 10 dai, deflete a diieita e segue pelo alinhamento p'eLIil 	impai 
i  

ao Avenida J000 De' Jo' qe c01 	' 	.. 'e I'd' s oz 17c' O 13 e 	1 

vértice 11 az. 17902hi6 e 23,iOms. ce o verice 12: az. 18129 .9 e' 	 C1e 

o vértice 13: daí, deflete à direita e :Sht' confrontando com aStejoni COFIneICIO! 

Ltda. (matricula n° 150), com azimute' 280052'5ô" e 222 ,52ms, ate o verure 41; 

deflete à direita e seque confrontando, com Stéfani Comercial Ltda. (matricula n 1)1 

- unidade A)1  com azimute 2940'25" e 79,67ms, até o vértice ID; cio:, cieflete o 
direita e set'e confrontando com Stéfani Comercial Ltdo (rnariCUlQ n 12.74i, com 

as •seqijintes medidos: 10 1( -. az. 1 13'26'24" e 10,001-11s e 	18 	az. 2''•; 25 e 

'17,00rns: dai, deflete à direita e sue' pelo oUnhamento predial, (acio :;iipLi! a 

Praca Chico Mendes, com azirQute i13L2624"  e 70,36ms, até o vértice 02. chegando 

ao vértice que deu inicio e fim a presente descriçao perimétrica; perfazendo assim, 

uma área total de 15.652,24 metros quadrados. 

1$ - área de terra regisIrada 	Oficiat de Registro de móveis e 

Comarca de Taquaritinga sob a matiícua n° '150. situada nesta cidade, dentro das 
metragens, divisas C confrontaci'ps seguintes: 
Tem inicio no vértice 13, este si:ueUO 	88.39;n7 ck ir? tet SecC 	da a(inhmcnto 

predial, lado impor do Praco 	de MOfO, com e cifnameno predial, lacio impor dc 

Avenide Joõo De Jorge: (!ai, seue confronwnoo com Angelo b'iondi i7Wt!'jCt1lC ' 
8.462), com azimute 23801913111  e de 37,56ms, até o vértice 14; dci, defiete a direita 
e segue confrontando com José Carlos Benievente (matriculo ri" 22. 149), com 07imute 
238°19'31" e de 9,05ms; até o vértice 15; dci, segue no mesmo alinhos'neato e 

confortando com Nivaldo Moreias de Mendonçc (matricula n° 22. 148, com azimute 
238° i91 31" e de 13,95ns, Cte' O Vér(iC&  

confrontando com Elza Aparecida l3orzi Mendonca :n:ati'iculc .......86 1,, caiu :Ziutc-' 
238r- 19'31" e de 11,05r175-, até o vértice 17: dai, segue no mesmo alinhamento e 

confrontando com Dorival Bonfá (matricula a° 11.798), Com azimute 238<'19'31" e de 
11,20n15— , até o vértice 18: daí, segue no mesmo alinhamento e on[ionuiJ com 
José Luiz Pereira Rodrigues (fl)a(riCulo nc 10. 129). com azimnLste 238!'19'3l e de 
11 ,67ms. , até o vértice 19: dai. SCÇ.JC no mesmo alinhamento e confronccmclo com 
Joco Laerte Durante (mocriculo a' !U.00dj, om ozmtmte 'Jb... ..') .i 1 e •:e 1 iOQ: 
até o Vértice 20; dai, SeÇLIt' no me'mo alinhc:me;,tç. e' Cu!'i/!'onL.!mei'Q dci!!? Inês 
Aparecido Colombo Locchetti imcCricuia n° 2.989, com azimute 23801931" c de 
11,20ms, até o vértice 21; dai, segue no mesmo alinhamento e con[ronWmen(o cojn 
C(oudenir Salera (transcrição nQ  20.718 - Livro 3-4-1), com azimute 23819'31" e de 
11,00m5. , até o vértice 22: dai. segue no mesmo alinhornc-'nto e cOfl!tOnlc:ncJo com 
Neide Barbiza,i Colombo (maflicujo ir-' 17.32ij, coíii azimute 238"19'3i" e de 

2 
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iO,60ms., até o vértice 23; ciai, seque no mesmo alinhamento e ckj, i 
Neide 8arbiscn Colombo (matricula n° 4. 126), coin azimute 2381-  19'3N-e"de 4. 

até o vértice 24: daí, deflete à direita e segue confrontando com Antonio Rico, cio 
Roms (matricula n° 12.217), com azimute 342°35'58" e de 10,391ns., ate o vertic 25; 

daí segue no mesmo alinhc2n)en(O e confrontando com Alvaro Antonio Ainoni 

(matricula n° 24.458), com ozimut 342-'33'58' e de i0,45ms., ate o vrtice 2o: cio,. 

segue no mesmo alinhamento e confrontando am Cicudir Pedro Cor, qu('ii o 

(matrícula n' 4.570), com azimute ')i,41'-':'35'58" e de 10, 10m. . até o vertidO 27: dcii. 

seçue no mesmo alinhamento e confrontando com Oswoldo 3arbizan jmaticulo ) 

1.048), com azimute 342035'8" &' de 10,.30ms. oté o vértice 78: dai, eue no 

mesmo alinhamento e confrontado om José Roberto Micoli (matricuta a' lO..436), 

com azimute 34213558" e de 5.92ms., até o véi (ice 29: dai, clefleve ri esqercio e 

segue confrontando com José Roberto Micali, com azimute S111 91-1-46 -10 —  e de 4,50ms., 
até o vértice 30; dai, deflete â esquerdc e segue confortando com Jodo Ferraiolli 

Neto (matriculo n° 5.052. com  azimute 315007'45" e de 10, lóms. até ovér tice 31: 
dai. segue no mesmo alinhamento e confrontando com Francisco Antonio 'i3ecassi 

matricula 0G  10.009), com azimute 31507'45" e de 1025ms. . até a vertice 32: dai. 

deflete á esquerda e segue confrontando com Francisco Antonio Betcissi (matri(ulo 11 

10.009), com azimute 229021'23" e de 2,41m5., até o vértice 33: dai, deflete o 
direita e segue confortando com Maria Angelica Detogni (matriculo 1?:  8.236), com 
azimute 328001'43" e de 10,l0mns.-. até o ve:ice 3: dai, defiete á direita e segue 

confrontando com Somnuel Pinheiro da Silva ímatricula n 4.835j . com  (7irnt!(e 
34'12'08" e de 0,45ms. , ofe o \'e,Licc 35: dai, deflete à t-'scueida C 

confrontando com Samuel Pinheiro dc Silva 'i'cii rir Ulci o' 4.835), co:i: azimute 
31654'55" e de 10,00ms., até o vértice 36: da;:, deflete ã direic: e segue 
confrontando com Adamo Lui Netto mnat:ic.lc, n' 19.716), com azimute 29100'15" e 
de 0,40ms., até o vértice 37; dai, deflete ô esquerda e segue canfiontondo (0171 

Aclamo Lui Netto (matricula n' 19.716), com azimute 3i2'-'36 '42" e de 12,6Oms., até o 

verf ice 38; dci, deflete  a esuerda e segue confortando  com Gumercincio Colombo 
(matriculo n° 8.803), com azimute 312004'13" e de 13.70ms. , até o vértic> 9; do, 
deflete ô esquerda e segue confrontando com Wcilclomiio Carvalho lmat:iculc ,i' 
8.244), com azimute 309136'16" e de 12,00ms., até o vértice 40; dai: segue no 
mesmo alinhamento e confortando com a Prefeitura Municipal de Taqucricina 

(matrícula ,i 5.426), com azimute 30936'16" e de 25,20ms., até o vertice .11: dai: 

deflete à esquerda e segue confortando com Stéfcni Comercial Ltda. (matricula o' 

149), com azimute 100152'56" e 222,52iiis. . até o vértice !3, chegando cotvertice que 
deu inicio e fim á p1 esente de cri o perimeric.; perfazendo assim, uma área 
total de 9.719,30 metros quadrados. 

111 - trc'as de Lei,ra registradas no Oficia' de Registro de (mes e Aexos da 

Comarca de Tquaritinga sob ana1ricuta o 151, situada nesLa cidioe. KIel1iiicdr; 

3 

Praça Dr. HorAcio Ramalho ' 60 1 (:eniro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP / 
Fone/Fax: (MO 3253-910(1 www.taquaritinga.sp.gov.hr  



Prefeitura Municipal de T 

• etriO 	tO 

• ontç:CS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

corro Unidade A e Unidade B. ck'nto das metcens; divsa e 

.? 5 	
a) Circunscricão da área a desarIar: -  UNIDADE "A" - Tem inicio no véitiCe 

01 este situado na intersecção do alinhamento predial )  lodo par da Avenida Galiano 

F. Paliuso e alinhamento predial, lado impor da Praça Edwil Roncada; das, segue 

pelo alinhamento predial, lado impor da Praça Eciwi( Roncada. com  ozifl1uE de 

113-126'24" e 69,5Oms; até o vertice IA,-  dai. deflete à direita e segue con[cont.:noo 

com Stéfani Comercial Ltda una ricula n 12.704). com oz;nul e 209 .10 2: 	e 

'i7.00ms; até o vértice 1D; dai, sei'e no mesmo alinhoiueiiW, con[i onlandu Coiii 

S(éfani Comercial Ltda. (matriculo n°  149), com azimute 209140'25" e 79,ó7'ns; ate o 

vértice 41; dai, deflete à direita e SCLJQ confrontando com o Piefeiura Mu';cipi ie 

Taquaritina (matricula n°  5.426, com azimute 265"28 '24" e de 12,53ms: (ne o 
vértice 42; dai, deflete  à direita e segue pelo alinhamento predial. lodo PCI cio Rua 
Dr. Rosa Martins, com azimLlte .328021"à'6"   e ck' 71 ,O7ms: QLc' o vértice 43,' JC, •5(iL1e 

em curva à esquerda, de concordancia cio alinhamento predial, lado pa;' da Rua Dr. 
Rosa Martins, com o alinhamento predial, lado pai da Avenida Gaçliano F. Pc!iuso, 
com desenvolvimento de 5,62ms, até o vértice '14; doi. segue pelo alinhamento 

predial, lado par da Avenida Galiano F. Pagliuso, com azimute 36'33'.i9" e dc 
57,O2ms; até o vértice 01, chegando assim aa vértice que deu inicio e fim a presente 
descrição perimétrica; perfazendo uma área total de 6. 149,93 metros quadrados. 

b) Circunscricào da área a desaproriar:- UNI&ADE "8"  - Tm inicio n 

01, este situado a 64,92775, cio ititerseccão do aliihan;er;W predial, lado per dc: 
Avenida Galiano F. Paliuso. com  o al!nhcjmd'!,w pi cclio! . (C?dr; impor da Ri i: 	• 
Martins; dai, segue peio alinhamento predial, lado por cia Avenida Ga'liano F. 
PoSliuso, com azimute 3625' 1) " e 62 .73ms. ate o v:-'ii ice 0?: ciw, (!c'f lata o .:lii ailr; e 
segue pelos segmentos de relas ::e concor(icinc ia do aiinhwnento j)ieciial. iodo pai da 
Avenida Ga2liclno F. Paliuso, com o alinhamento preclicil, lado impor do Ru Dr. Rosa 
Martins, com as seguintes medidas: azimute 84""31'4 -11" e 01,36ms, até o vertice 0 e 
azimute 115039'46" e 0l,53ms, até o vértice 04; dc., cieflete á direita e seque pelo 
alinhamento predial, lado impor cio Rua Or. Rosa Martins, com azimute i46V7'3 3" e 
60,38ms, até o vértice 05, cIc, deflete à c!irt'itu e segue 	01  .0 Com Denis 
Scardoelli (matricula n 9.970), com azimute 266 3924' e 38,25mns, ce o ciice 06: 
dai, segue no mesmo alinhamento, confrontando cotri Osvaldo Soares Radi iLiE'S 
mnotricula n°8.255), com azimute 266°39'24" e 13,4Oms, até o vértice 07: dai, segue 

no mesmo alinhamento, confortando com Fabiano Aparecido Anselmo mncimcula n' 
14.300). com azimute 266°39'24" e i2,30uiis até o vértice 08; dai, seu no ínmo 
alinhamento, confrontando com a Prefeitu,'c: Municipal de Tcquariein,a mat; iculci n 
5.426) com azimute 266:39'2.1 '' 	 .•e' ice 09: do'. seu' onf .nH!i;c19 
com a Prefeitura    Municipal de -i"*" ;::;("(.,?.,   inc; (a id i içuja a 	. 426), • coin jç çjjn 'ç 
meclicíczs: ci;in,u 	316L,22'39"  • 	• 1-41,"!;. (! ' O "'i't iCC lO Oci!nLite 	' 6 '' e 
02. l8ms, ate o vértice 11: e, az!mute 23' 3:? '06" e 02. lÓms, ate o 'e: i( 01, 

•1 
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retoria Ex,4ediente 

hPQandO assim ao vértice que deu inicie e ji!!? O pres'nLe desci 

ESTA DO DE () S. PAULo 

Departarnen 

natdo 1p. R' MS Gc1a 

: 

perfazendo uma área total de 2099,10 metros quadrados. 

IV - 
área de terra registrada no Oficial de Registro de Irnoveis e Anexos da 

Comarca de Taquaritinga sob a matricuta o° 12.704, siluacla nesta cidade, clentrc das 

metragens, divisas e confrontações seguintes: Circunscricão  da área a desaproixia!: 
Tem inicio no vértice lA, este situado á 69,50 metros da intersecção do alinhamento 
predial, lado par, da Avenida Galiano F. Pa9liuso coma alinhamento predial, lado 

ímpar, da Praça Edwil Roncada; dai .seue pelo oliniciiei;to precii(Jl, lodo i1fl1.)(Ji . cio 

Praça Edwil Roncada com azimute 1i3026'24" e WOOm até o vêitic ,3 e 1: dc;,dRete 

á direita e SC2U& confrontando com Stéfani Comercial Ltda matricula n149 com os 

seguintes medidas:- oz.209040'25" e 17.00rn até o vértice 1C e cz.2932'24" e 

10,Om até o vértice 10; dci,cJeflee á direita e seiíe confrontai,clo CQHi Sf'c:ni 

Comercial Ltdo - matricula n1151 Unidade "A" com azimute 2914025" e 17,00maté 
o vértice lA, chegando assim ao véi dcc que deu inicio e fim a presente descricào 

Derimé(ricc, perfazendo o área de 168,99 metros quadrados. 

Art. 21. A despropriação de que trata este Decreto fica desde já declarada de 

natureza urgente, para os fins previstos no artigo 15, do Decreto-Lei Federa' o 3.365, 
de 21 de junho de 1941, com a redação dada pela Lei Federal n° 2.786. de 21 de maio 
de 1956, e legislação subsequente. 

Art. 30. As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta 
das dotações próprias do orç 1mC'ntO vigente e dos cxorcicics vindouros se nec.rin, 
incluindo despesas de cartório' paia transforncia rc-g1r() d 	sci 

Art. 4°. Este Decreto enl.ruá em viur na dada de sua pubticaçto, evoiada.s as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Tauaritinga, 20 de fevereiro de 2017. 

Vane*4Ç -s i  o 
1refto Municipal 

Reistrdo e publicado na Diretoria de Expediente e Pubticaces, ria dataZD supra. 

/ 

/ 
Agnáldo parecido R4drigues Garcia 

Secrétárib Adjunto rsp.p/ Diretoria 
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