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ARMANDO CLÁPIS, 132 Oficial de Registro de .Imóveis da Comarca de São Paulo,
Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, CERTIFICA que, revendo o
Livro 2 - Registro Geral, consta a matrícula do seguinte teor:
13l? OFICIAL DE REG I TRO DE IMÓVEIS

de São Paulo

I
São Paulo, 30 de JUNHO de 2010
Imóvel: CONJUNTO ND 71 , localizado no 7° andar do EDIFíCIO RIVERSIDE,
.sit uado na Rua Hungria nO 1240, no 20 ° Subdis trito (Jardim Amér ica) desta
cidade de São Paulo, com a área real privativa de 297,02m 2 , área real comum
de garagem (09 vagas indeterminadas de garagem) de 75,GOm 2 , área real
co mu m de 233,07m 2 , área real total

~e

60S, 69m 2 , c orrespondendo-Ihe no

terrenp do co ndomínio, uma fr ação ideal de 4,6322% . O Edifício Riverside

acha-se construído em t erreno descrit o na mat ricula nO 89 578 , deste 13°
Registro de Imóveis, na qual f oi registr ada nest a data , so b' n? 7 , a institu iç ão
\
e especificação de cond omínio.
PROPRI ETÁ RIA: HEPB SPE EM PREENDIM ENTO IM081 L1Á RIO LTDA ., com
se de nesta cidade de São Paulo, na Rua Hungria

nO 5 14 , 10 ° andar, conj unt o

102, inscrita no CN PJ / MF sob o nD 08.227.9 13 /0001-57.
ANTER IORES:

R.6 /3 123

de

25 /05 /2007 ,

I

R. 1 2140 96 3 de

.2 '714205 de 06 /06 /2007 .
mu " aI n° 083.23 1.0061 -6

CI{{iw~1ri
R.1-91040. Em 08/0UTUBRO/201 0 . Por escritu ra de 25/08/ 20 10, lavrada no
14° Tabelião de Not as desta cidade de São Paulo , à página 391 do livro 3261 ,
pre not ada sob o nO 247462 , em 22 /09/20 10 , HEPB SPE Empreendimento
(

Imob iliário Ltda., com sede nesta cidade de Sâo Paulo , na Rua Hungria n° 5 14 ,
10° andar, conjunto 102. sala O1, VENDEU a fração ideal de 4 ,6322% do
terreno desta matrícula, a CERFCO PARTICIPAÇÕES LTOA ., com sede nesta

>

(continua no verso}

EM BRANCO

I

•• " 1

.~~~'

cidade de São Paulo, na Avenida da s Nações Unidas, 19.847 , s ala 01.
CNPJ/M F

05 .424.121
/0001 -84,
I

preço

pe lo

de

cumprimento ao instrum en to part icular firmado em

A$305.406,00,

em

29/0 7/2006 e cessão

formalizada na escritura ao inicio mencionada, pelo preço de R$3.553.200,OO,

,I

lnclufdo a venda das benfeitorias correspondentes ao conjunto nO7 1. Do título
c onsta que a vendedora deixou de apr esentar a CNDIINSS, bem como. a Certidão
de Quita ção de Tribu tos administrados pela Secre ta ria da Rec eita Federa l. por t er

com o o bjetivo socia l, ex clusiva mente a com ercialização de imóveis, e declara que
O

imóvel desta matfi ula,

ão~arte

eu

ati~o

de seu ativo permanente, e que está

ch>c;:M

~.

Registrado po r

.~

istina Ros ada· Escrevente

,.

"-

R.2-91 040. Em OSlO UTUBRO/201 0. Pela es critura referida no R.1-9 1040. o
I

I

conjunto n" 71 . de sta marrfcu la, foi atrlbuldo a Cerfco Participações Ltda.• em
A empresa

HEPB SPE E
Registrado por --=':~~~:!V-_":":""':':':~$L~~~~
-,

R.3-9 10 40.

Em

2 1/0UTUBRO/2014.

Por

ins rumento

part icular

e

.

req uerim en to de 1°/1 0/20 14, firm ados nesta cidade de São Pau lo. prenotados

so b o nO 28 9443 , em 25 /09/20 14 . com reing resso em 10/1 0/20 14. Cerfco
Participações Ltda., com sede nesta cidad e de São Paulo. la Rua Hungria n°

1240, 7° andar, sala 1, inscrita no CNPJIMF so b o nO05.4 24 .12 1/0 00 1-84,
deu o imóvel desta matr ícu la em LOCAÇÃO , para fins n ão ,residoncia is , a
GALEAZZI
>

&

ASSOCIADOS

(c ont inua na fic a n° 2)

CONSULTORIA E SERViÇOS DE GEST ÃO
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CNS 11.119-5 7

91040

o

>("()

CJ)

administrador de empresas, RG 2.747.697-SSP/RS, CPF/MF 184.731.48053, domiciliado nest a cidade de São Paulo, na Aven ida Engenheiro Luiz Carlos
8errini n" 1297, 7° andar, e Sheigri d Gitana de h ndrade Lim a, brasileira.
casada,

professora,

RG 3.249.832-SSP/RS,

CPF/MF

168.8 12.300-87 ,

domiciliada em ~aueri/SP, na Alameda ~uécia na 294 - Alph avill e.
Registrado por

YJ.dL

~~-

Rafael Alves Dorn elles - escrev ente

AV .4-91040. Em 21 /0 UTUBRO/20 14 . Pelo instrumen to part icular referido no
R.3-91040, as part es pactuaram o direito de prefe rência na aquisição do
imóvel objeto d

m t rí ula, nos ter os do artigo 27 da lei n° 8245 /199 1.

AL

A verbado por --=-~~.a.:::"""':::'-:~~::::"'--b,..~~:Ia-'o=~

>
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(continua no ve rso)
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FlI BRISA RENDA

IMOBIUÁ RIA , e que: I - não int egra o ativo da

administradora ; 11 - não responde direta o

indiretam ent e por qualquer

obr igação da instituição administradora; 111 - não compõe a list a de bens e
direitos da administradora. para efeito de liquidação judicial ou extrajudicial; IV
- não pode ser dado em garantia de débito de operação da instituição
administradora; V - não é passível de execução por quaisquer credores da
administradora, por mais privilegiados que possam ser ; VI - não possam ser

' ~

CERTID ÃO DIGITAL DE MATRICULA
ARMANDO CLÁPIS
13° OF IC IAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO PAU LO
Nada mais consta. A presente certidão foi extra ída sob a forma de documento eletrônico mediante
processo de certificação digitai dlsponiblfizado pela INFRA-ESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS
BRASILEIRA (ICP - 8 rasil), nos termos da Medida Provisória n' 2.200, de 24 de agosto de 2001. Para
validade deve ser conservada em meio eletrônico e comprovada a autoria e Integridade. De ludo, dá fé
São Paul o, 19/051201 5.

/

PRAZO DE VALIDADE
Para fim do dlsposlo no inciso IV do art. ,. do Decreto Federal nO93.240/86 o letra "CU do item 59 do
Capitulo XI~ do Provimento CGJ n' 58/198 9, a presente certidão é válida por trinta (30) dias, a contar
da data de sua emissão, sem reserva de prioridade (processo nO 000.02.00482 4-6 da 1" Vara de
Registros Publicas de São Paulo desta Comarca).
Buscas efetuadas por: Israel Dias Ferreira Junior - EX1raída por: Israel Dias Ferrei ra Junior .
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