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PRIMEIRO ADITAMENTO À CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº FP 2806/19 
 
 
I – PARTES: 
 
RESIDENCIAL TORRE SANTORINI SPE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.134.335/0001-11, com sede na Rua Frederico Balan, 
nº 80, Bairro São Vicente, CEP 86046-470, Londrina/PR, neste ato representada por 
seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), na forma de seu contrato social, 
doravante denominada simplesmente “Emitente”; e 
 
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO (ATUAL DENOMINAÇÃO DA ISEC 
SECURITIZADORA S.A.), pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 
Tabapuã, nº 1123, 21º andar, cj. 215, Itaim Bibi, CEP 04533-004, São Paulo/SP, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.769.451/0001-08, neste ato representada por seu(s) 
representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), na forma de seu estatuto social, 
doravante denominada simplesmente “Credora” ou “Securitizadora”; 
 
E como intervenientes anuentes: 
 
ARTENGE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ/ ME sob o nº 78.609.682/0001-21, com sede na Avenida Maringá, nº 1.674, 
CEP 86060-000, Londrina/PR, neste ato representada por seu(s) representante(s) 
legal(is) abaixo assinado(s), na forma de seu contrato social, doravante denominada 
simplesmente “Artenge”; 
 
CASSIA IMAI, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG 
nº 7.187.016-2 (SSP/PR), inscrita no CPF/ ME sob o nº 020.484.879-20, residente e 
domiciliada na Rua Gil de Abreu de Souza, nº 2.335, lote 423, CEP 86058-100, 
Londrina/PR, doravante denominada simplesmente “Cassia” e, quando em conjunto 
com a Artenge, denominadas “Garantidoras/Avalistas”; 
 
GLAUCO IMAI, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG 
nº 6.904.346-1 (SSP/PR), inscrito no CPF/ ME sob o nº 020.492.119-88, residente e 
domiciliado na Rua Padre Agostinho, nº 2.885, apto. 2401, CEP 80710-000, Curitiba 
/PR, doravante denominado simplesmente “Glauco”; e 
 
KOZUE IMAI, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 
11.114.243-2 (SSP/PR) inscrita no CPF/ME sob o nº 014.636.349-35, residente e 
domiciliada Rua Padre Agostinho, nº 2.885, apto. 2401, CEP 80710-000, Curitiba /PR, 
doravante denominada simplesmente “Kozue” e, quando em conjunto com a Artenge, 
a Cassia e o Glauco, denominados “Avalistas”; 
 
(a Emitente, a Securitizadora, as Garantidoras/Avalistas e os Avalistas adiante 
também denominados, quando mencionados em conjunto, simplesmente como 
“Partes” e, isoladamente, como “Parte”). 
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II – CONSIDERANDO QUE: 
 
a) A Devedora emitiu, em 23 de julho de 2019, a Cédula de Crédito Bancário nº 
FP 2806/19 (“Cédula” ou “CCB”), em favor da Família Paulista Companhia 
Hipotecária, instituição financeira, com sede na Cidade de Santos, Estado de São 
Paulo, na Rua João Pessoa, nº 63, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 53.146.221/0001-
39 (“Credor Original”), com aval dos Avalistas e das Garantidoras/Avalistas, por meio 
da qual se obrigou a pagar o financiamento para fins habitacionais concedido com 
valor de principal de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), acrescido de 
atualização monetária e juros, incidentes sobre o valor do principal não amortizado da 
Cédula a partir da data de desembolso (“Data de Desembolso”), composta por (i) 
atualização monetária equivalente à variação do IPCA, e (ii) juros à taxa fixa efetiva 
de 12,00% (doze inteiros por cento) ao ano, calculados de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos desde a Data de Desembolso, 
com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, bem como 
todos e quaisquer outros encargos devidos por força da Cédula, incluindo a totalidade 
dos respectivos acessórios, tais como atualização monetária, juros remuneratórios, 
encargos moratórios, prêmio, multas, penalidades, indenizações, despesas, custas, 
honorários e demais encargos contratuais e legais previstos na Cédula (“Créditos 
Imobiliários”); 
 
b) O Credor Original cedeu a totalidade dos Créditos Imobiliários para a 
Securitizadora, por meio do “Instrumento Particular de Cessão de Créditos Imobiliários 
e Outras Avenças” firmado, em 23 de julho de 2019, aditado em 10 de agosto de 2021 
(“Contrato de Cessão”), passando a Securitizadora a ser a nova credora dos Créditos 
Imobiliários; 
 
c) A Securitizadora emitiu 01 (uma) cédula de crédito imobiliário (“CCI”) para 
representar a totalidade dos Créditos Imobiliários, nos termos do “Instrumento 
Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário Sem Garantia Real Imobiliária 
sob a Forma Escritural e Outras Avenças”, firmado, em 23 de julho de 2019, aditado 
em 10 de agosto de 2021, entre a Securitizadora, a Devedora e a Vórtx Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira, inscrita no CNPJ/ME sob 
o nº 22.610.500/0001-88, com sede na Rua Gilberto Sabino, nº 215, cj. 41, sala 2, 
Pinheiros, CEP 05425-020, São Paulo/SP, na qualidade de instituição custodiante 
(respectivamente, “Escritura de Emissão de CCI” e “Instituição Custodiante”); 
 
d) A Securitizadora utilizou os Créditos Imobiliários representados pela CCI como 
lastro para emissão de certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”) da 45ª Série da 
4ª Emissão da Securitizadora (“Emissão”), de acordo com o “Termo de Securitização 
de Créditos Imobiliários da 45ª Série da 4ª Emissão de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários da Virgo Companhia de Securitização (atual denominação da Isec 
Securitizadora S.A.)” (“Termo de Securitização”), firmado, em 23 de julho de 2019, 
aditado em 10 de agosto de 2021, entre a Securitizadora e a Vórtx Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na qualidade de agente fiduciário dos CRI (“Agente 
Fiduciário”); 
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e) Os CRI foram objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de 
colocação, por meio da celebração do “Contrato de Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos, sob o Regime de Melhores Esforços, de Certificados de Recebíveis 
Imobiliários” (“Contrato de Distribuição”), contando com a intermediação da FRAM 
Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 153, 4º Andar, 
Vila Nova Conceição CEP 04543-120, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.673.855/0001-
25, na qualidade coordenador líder (respectivamente, “Oferta Restrita” e 
“Coordenador Líder”); 
 
f) Em 26 de abril de 2021, por meio da Assembleia Geral dos Titulares dos 
Certificados dos Recebíveis Imobiliários, os titulares representando 91,33% (noventa 
e um inteiros e trinta e três centésimos por cento) dos CRI em circulação, entre outras 
deliberações, aprovaram (“AGT 26/04/21”): 
 

(i) a prorrogação do prazo por 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de 
aprovação pelos Titulares dos CRI, para (a) apresentação das demonstrações 
financeiras auditadas da Devedora e da Artenge, por empresa especializada, 
reconhecida pela CVM, referentes aos exercícios de 2018 e 2019 e (b) 
cumprimento pela Devedora do índice do Fluxo Mínimo Mensal CVC (conforme 
definido na CCB), de modo que os valores recebidos pela venda dos imóveis 
do empreendimento Santorini sejam creditados na Conta Centralizadora e 
possam ser utilizados para pagamento das despesas do CRI; 
 
(ii) a contratação da empresa Monitor Imobiliário Ltda. (CNPJ/ME nº 
24.961.698/0001-70) (“Monitori”) que passará a prestar o serviço de elaboração 
de laudo de engenharia que ateste a completa realização e conclusão das 
obras do Empreendimento, de acordo com seus projetos e memoriais 
descritivos, bem como o serviço de verificação do Percentual Mínimo de 
Vendas de unidades do Empreendimento; 
 
(iii) autorizar a venda dos imóveis objeto das Matrículas nºs 50.863 
(“Imóvel Artenge I”) e 43.765 (“Imóvel Artenge II”), ambas do 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de Londrina-PR, de propriedade da Artenge, (i.a) mediante 
pagamento de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) à vista, em moeda 
corrente nacional, bruto de custos de corretagem e possíveis despesas em 
atraso, a serem pagos após as devidas formalizações por meio da Conta 
Centralizadora dos CRI, e (i.b) recebimento pela Artenge, em dação em 
pagamento de 59 (cinquenta e nove) imóveis avaliados por empresa 
especializada, no valor de R$ 7.309.000,00 (sete milhões, trezentos e nove mil 
reais) sob Valor de Mercado e R$ 5.466.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e 
sessenta e seis mil reais) sob valor de venda forçada (“Imóveis 
ARTENGE/Novos Imóveis”); 
 
(iv) autorizar o recebimento, pela Artenge, dos Imóveis ARTENGE/Novos 
Imóveis em dação em pagamento de parte do preço de venda do Imóvel 
Artenge I e Imóvel Artenge II e, ato concomitante, a alienação fiduciária dos 
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Imóveis ARTENGE/Novos Imóveis em favor da Securitizadora, em garantia das 
Obrigações Garantidas (“Alienação Fiduciária dos Imóveis ARTENGE/Novos 
Imóveis”), ficando certo e ajustado que, caso os Imóveis ARTENGE/Novos 
Imóveis sejam vendidos, a Securitizadora estará autorizada, exclusivamente 
com relação aos Imóveis ARTENGE/Novos Imóveis, a proceder com a 
liberação de referida garantia, uma vez recebidos os recursos provenientes da 
venda na Conta Centralizadora; 
 
(v) autorizar que todos os créditos decorrentes dos Imóveis 
ARTENGE/Novos Imóveis (i.e locação) sejam cedidos fiduciariamente, em 
favor da Securitizadora, em garantia das Obrigações Garantidas e os valores 
provenientes da venda dos Imóveis ARTENGE/Novos Imóveis sejam 
direcionados e mantidos na Conta Centralizadora para fazer frente ao 
pagamento das despesas dos CRI (“Promessa de Cessão Fiduciária dos 
Imóveis ARTENGE/Novos Imóveis”); 

 
g) Em 07 de junho de 2021, por meio da Assembleia Geral dos Titulares dos 
Certificados de Recebíveis Imobiliários, os titulares representando 91,33% (noventa e 
um inteiros e trinta e três centésimos por cento) dos CRI em circulação, entre outras 
deliberações, aprovaram (“AGT 07/06/21”): 
 

(i) ratificar e aprovar a rescisão contratual com a empresa Déxter 
Engenharia Ltda. (CNPJ/ME nº 67.566.711/0001-07) (“Déxter”), tendo em vista 
a contratação da empresa Monitori que passará a prestar o serviço de 
elaboração de laudo de engenharia que ateste a completa realização e 
conclusão das obras do Empreendimento, de acordo com seus projetos e 
memoriais descritivos, bem como o serviço de verificação do Percentual 
Mínimo de Vendas de unidades do Empreendimento; 
 
(ii) ratificar e aprovar o pedido feito pela Securitizadora de rescisão do 
Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Carteira de Créditos, 
celebrado em 23/07/2019, com a empresa Habix Gestão de Negócios e 
Serviços Ltda. (CNPJ/ME nº 12.656.124/0001-09) (“Habix”), ficando certo de 
que a rescisão se dará a partir de 90 (noventa) dias contados de tal data, 
conforme previsto na Cláusula 6.1.1 de referido instrumento; 
 
(iii) ratificar a contratação da empresa especializada Setape Serviços 
Técnicos de Avaliações do Patrimônio e Engenharia Ltda. (CNPJ/ME nº 
44.157.543/0001-92) (“Setape”), bem como os termos e condições da proposta 
apresentada, para emissão dos laudos de avaliação dos Imóveis 
ARTENGE/Novos Imóveis, conforme aprovado na AGT de 26/04/21; 
 
(iv) a constituição do Comitê de Representação (“Comitê de 
Representação”), bem como a criação do regulamento do Comitê 
(“Regulamento”), que contemplará a eleição dos seus membros, quórum de 
aprovação, matérias, vigência, dentre outros; 
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(v) a contratação de uma empresa especializada para administração dos 
Imóveis ARTENGE/Novos Imóveis, a ser aprovada posteriormente pelo Comitê 
na forma estabelecida no seu Regulamento; 
 
(vi) aprovar o reajuste da taxa de administração devida à Securitizadora; 

 
h) Nesse sentido, as Partes resolvem aditar a Cédula, por meio do presente 
instrumento, para prever: 
 

(i) Que os Titulares do CRI por mera liberalidade, sem que isso implique 
em novação ou renúncia de qualquer direito oriundos dos documentos 
relacionados aos CRI, concordaram com a prorrogação do prazo por 120 (cento 
e vinte) dias, a partir da data de aprovação pelos Titulares dos CRI, para (i) 
apresentação das demonstrações financeiras auditadas da Devedora e da 
Artenge, por empresa especializada, reconhecida pela CVM, referentes aos 
exercícios de 2018 e 2019; e (ii) cumprimento pela Devedora do índice do Fluxo 
Mínimo Mensal CVC, de modo que os valores recebidos pela venda dos 
imóveis do empreendimento Santorini sejam creditados na Conta 
Centralizadora e possam ser utilizados para pagamento das despesas do CRI; 
 
(ii) a liberação do Imóvel Artenge I e do Imóvel Artenge II alienados 
fiduciariamente em favor da Securitizadora, em garantia das Obrigações 
Garantidas e, consequentemente, a liberação do ônus recaído sobre o Imóvel 
Artenge I e o Imóvel Artenge II; 
 
(iii) a constituição de alienação fiduciária sobre os Imóveis 
ARTENGE/Novos Imóveis, em favor da Securitizadora, em garantia das 
Obrigações Garantidas; 
 
(iv) a constituição de promessa de cessão fiduciária sobre os direitos 
creditórios futuros, que venham a ser titulados pela Artenge e decorrentes dos 
Imóveis ARTENGE/Novos Imóveis, em favor da Securitizadora, em garantia 
das Obrigações Garantidas; 
 
(v) a atualização do endereço da sede da Instituição Custodiante/Agente 
Fiduciário; 
 
(vi) a alteração da Data de Vencimento Final da CCB; 
 
(vii) a alteração do Cronograma de Obras; 
 
(viii) a alteração da denominação social da Securitizadora; 

 
i) As Partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e 
discussão de todas as cláusulas deste instrumento, cuja celebração, execução e 
extinção são pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, lealdade e boa-fé. 
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Resolvem, na melhor forma de direito, celebrar o presente “Primeiro Aditamento à 
Cédula de Crédito Bancário nº FP 2806/19” (“Primeiro Aditamento”), que se regerá 
pelas cláusulas a seguir redigidas e demais disposições, contratuais e legais, 
aplicáveis. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. Tendo em vista o quanto exposto nos considerandos acima, as Partes 
desejam aditar a Cédula, por meio do presente instrumento, para prever a (i) a 
prorrogação do prazo por 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de aprovação pelos 
Titulares dos CRI, para (a) apresentação das demonstrações financeiras auditadas da 
Devedora e da Artenge, por empresa especializada, reconhecida pela CVM, 
referentes aos exercícios de 2018 e 2019 e (b) cumprimento pela Devedora do índice 
do Fluxo Mínimo Mensal CVC, de modo que os valores recebidos pela venda dos 
imóveis do empreendimento Santorini sejam creditados na Conta Centralizadora e 
possam ser utilizados para pagamento das despesas dos CRI; (ii) a liberação do 
Imóvel Artenge I e do Imóvel Artenge II alienados fiduciariamente em favor da 
Securitizadora, em garantia das Obrigações Garantidas e, consequentemente, a 
liberação do ônus que atualmente recai sobre o Imóvel Artenge I e o Imóvel Artenge 
II; (iii) a constituição de alienação fiduciária sobre os Imóveis ARTENGE/Novos 
Imóveis, em favor da Securitizadora, em garantia das Obrigações Garantidas; (iv) a 
constituição de promessa de cessão fiduciária sobre os direitos creditórios futuros, 
que venham a ser titulados pela Artenge e decorrentes dos Imóveis ARTENGE/Novos 
Imóveis, em favor da Securitizadora, em garantia das Obrigações Garantidas; (v) a 
atualização do endereço da sede da Instituição Custodiante/Agente Fiduciário; (vi) a 
alteração da Data de Vencimento Final da CCB; (vii) a alteração do Cronograma de 
Obras; e (viii) alteração da denominação social da Securitizadora;. 
 
1.2. As Partes acordam, neste ato, que os Itens 2 e 8 do Quadro V e o Quadro IX 
do Preâmbulo passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Quadro V – CARACTERÍSTICAS DA CCB 
 
2. PRAZO DA OPERAÇÃO: 
1.560 (mil, quinhentos e sessenta) dias corridos, a contar da Data de 
Desembolso. 
 
(...) 
 
8. VENCIMENTO DESTA CCB (“Data de Vencimento Final”): 
Em 31 de dezembro de 2023, observadas as hipóteses de Pagamento 
Antecipado Remuneração e demais hipóteses previstas nas Cláusulas ‘Do 
Pagamento Antecipado’ e ‘Do Vencimento Antecipado’.” 
 
“Quadro IX – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
CONSIDERANDO QUE:  
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a) a EMITENTE tem como objeto social a incorporação imobiliária, 
construção, venda, compra e locação de imóveis, pretendendo obter 
financiamento imobiliário junto ao CREDOR, para fins habitacionais; 
b) o CREDOR, por seu turno, concedeu tal financiamento imobiliário à 
EMITENTE, nos termos desta CCB; 
c) o CREDOR cedeu a totalidade dos créditos imobiliários decorrentes 
do financiamento imobiliário oriundo desta CCB, principais e acessórios 
(“Créditos Imobiliários”) para a VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(atual denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.) 
(“SECURITIZADORA”) por meio do “Instrumento Particular de Cessão de 
Créditos Imobiliários e Outras Avenças” firmado, em 23 de julho de 2019, 
aditado em 10 de agosto de 2021, entre o CREDOR e a SECURITIZADORA 
(“Cessão de Créditos”); 
d) posteriormente, a SECURITIZADORA emitiu 01 (uma) cédula de 
crédito imobiliário (“CCI”) para representar os Créditos Imobiliários, nos 
termos do “Instrumento Particular de Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário 
Sem Garantia Real Imobiliária sob a Forma Escritural e Outras Avenças” 
(“Escritura de Emissão de CCI”), firmado, em 23 de julho de 2019, entre a 
SECURITIZADORA e a VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição devidamente autorizada pela 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) a prestar o serviço de custódia de 
valores mobiliários, com sede na Rua Gilberto Sabino, nº 215, cj. 41, sala 2, 
Pinheiros, CEP 05425-020, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
22.610.500/0001-88, na qualidade de instituição custodiante da CCI 
(“CUSTODIANTE”, aditada em 10 de agosto de 2021);  
e) a SECURITIZADORA utilizou os Créditos Imobiliários representados 
pela CCI como lastro para emissão de certificados de recebíveis imobiliários 
(“CRI”) da 45a Série da 4a Emissão da SECURITIZADORA (“Emissão”), de 
acordo com Termo de Securitização de Créditos Imobiliários (“Termo de 
Securitização”), firmado, em 23 de julho de 2019, aditado em 10 de agosto 
de 2021, entre a SECURITIZADORA e a CUSTODIANTE, na qualidade de 
agente fiduciário dos CRI (“Agente Fiduciário dos CRI”); 
f) os CRI foram objeto de oferta pública de distribuição, com esforços 
restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, por meio da 
celebração do “Contrato de Distribuição Pública, com Esforços Restritos, sob 
o Regime de Melhores Esforços, dos Certificados de Recebíveis Imobiliários” 
(“Contrato de Distribuição”), contando com a intermediação da FRAM 
CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., 
instituição devidamente autorizada pela CVM a prestar o serviço de 
distribuição de valores mobiliários, com sede na R. Dr. Eduardo de Souza 
Aranha, 153, 4º Andar, Vila Nova Conceição CEP 04543-120, São Paulo/SP, 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 13.673.855/0001-25 na qualidade de 
coordenador líder (respectivamente, “Oferta Restrita” e “COORDENADOR 
LÍDER”);  
g) além do aval prestado pelos AVALISTAS e pelas 
GARANTIDORAS/AVALISTAS, a EMITENTE e pessoas físicas ou jurídicas 
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integrantes de seu grupo econômico constituíram em favor da 
SECURITIZADORA, já figurando como CREDOR desta CCB, em garantia do 
pronto e integral pagamento (i) das obrigações principais, acessórias e 
moratórias, presentes ou futuras, inclusive decorrentes de valores devidos de 
principal, juros, atualização, remuneração, encargos, despesas, prêmio, 
multas e indenizações, relativas aos Créditos Imobiliários oriundos desta 
CCB; (ii) de todos os custos e despesas decorrentes da presente CCB e da 
Emissão de CRI e que sejam de responsabilidade da EMITENTE, incluindo, 
sem se limitar, às despesas com excussão de garantias; (iii) de todas as 
despesas e encargos, no âmbito da Emissão dos CRI, para manter e 
administrar o patrimônio separado da Emissão, incluindo, sem limitação, 
eventuais pagamentos derivados de: (a) incidência de tributos, além das 
despesas de cobrança e de intimação, conforme aplicável; (b) qualquer custo 
ou despesa incorrido pela SECURITIZADORA ou pelo Agente Fiduciário dos 
CRI em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas 
judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda de seus direitos; (c) 
qualquer custo ou despesa incorrido para emissão e manutenção da CCI e 
dos CRI (“Obrigações Garantidas”), as seguintes garantias (em conjunto, as 
“Garantias”): 
(i) cessão fiduciária dos direitos creditórios presentes e/ou futuros de 
titularidade da EMITENTE decorrentes (i) dos compromissos de compra e 
venda tendo como objeto a totalidade das futuras unidades autônomas do 
Empreendimento, nos termos do “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios em Garantia” firmado, em 23 de julho de 2019, entre a 
EMITENTE, a SECURITIZADORA e o fiel depositário lá descrito 
(respectivamente, “Direitos Creditórios”, “Cessão Fiduciária” e “Contrato 
de Cessão Fiduciária”), aditado em 10 de agosto de 2021;  
(ii) alienação fiduciária do imóvel descrito no Anexo III (“Imóvel 
SANTORINI”) de propriedade da EMITENTE, nos termos do “Instrumento 
Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e Outras Avenças” 
firmado, em 23 de julho de 2019, entre a EMITENTE e a SECURITIZADORA, 
aditado em 10 de agosto de 2021 (respectivamente, “Alienação Fiduciária 
Imóvel SANTORINI” e “Contrato de Alienação Fiduciária Imóvel 
SANTORINI”);  
(iii) alienação fiduciária dos imóveis descritos no Anexo IV (“Imóveis 
ARTENGE/Novos Imóveis”) de propriedade da ARTENGE, nos termos do 
“Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia e 
Outras Avenças” firmado em 10 de agosto de 2021, entre a ARTENGE, a 
EMITENTE e a SECURITIZADORA (respectivamente, “Alienação Fiduciária 
Imóveis ARTENGE/Novos Imóveis” e “Contrato de Alienação Fiduciária 
Imóveis ARTENGE/Novos Imóveis”); 
(iv) promessa de cessão fiduciária dos direitos creditórios futuros, que 
venham a ser titulados pela ARTENGE e decorrentes dos Imóveis 
ARTENGE/Novos Imóveis, nos termos do “Instrumento Particular de 
Promessa de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em Garantia” firmado 
10 de agosto de 2021, entre a ARTENGE, a EMITENTE e a 
SECURITIZADORA (respectivamente, “Direitos Creditórios ARTENGE”, 
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“Promessa de Cessão Fiduciária ARTENGE” e “Contrato de Promessa de 
Cessão Fiduciária ARTENGE”); 
(v) alienação fiduciária das quotas de emissão da EMITENTE de 
titularidade das GARANTIDORAS/AVALISTAS, nos termos do “Instrumento 
Particular de Alienação Fiduciária de Quotas em Garantia e Outras Avenças” 
firmado, em 23 de julho de 2019, entre as GARANTIDORAS/AVALISTAS, a 
EMITENTE e a SECURITIZADORA, aditado em 10 de agosto de 2021 
(respectivamente, “Alienação Fiduciária de Quotas” e “Contrato de 
Alienação Fiduciária de Quotas”); e 
(vi) constituição de fundo de despesas da Emissão (“Fundo de 
Despesas”), no valor de R$ 560.044,00 (quinhentos e sessenta mil, quarenta 
e quatro reais), para fazer frente às despesas ordinárias recorrentes da 
Emissão. 
h) isto posto, integram a operação financeira acima descrita 
(“Operação”) os seguintes documentos: (i) a presente CCB; (ii) o 
“Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em 
Garantia” (“Contrato de Cessão Fiduciária”); (iii) o Contrato de Alienação 
Fiduciária Imóvel SANTORINI; (iv) o Contrato de Alienação Fiduciária Imóveis 
ARTENGE/Novos Imóveis; (v) o Contrato de Promessa de Cessão Fiduciária 
ARTENGE; (vi) o Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas; (vii) o Contrato 
de Cessão; (viii) a Escritura de Emissão de CCI; (ix) o Termo de 
Securitização; (x) o Contrato de Distribuição; (xi) os boletins de subscrição 
dos CRI; (xii) os documentos referentes à constituição do Fundo de 
Despesas; e (xiii) os respectivos aditamentos dos instrumentos supra 
mencionados (todos esses documentos, quando em conjunto, doravante 
denominados “Documentos da Operação”); 
i) com os recursos da liquidação financeira dos CRI, que serão 
creditados na conta centralizadora da Operação (“Conta Centralizadora”), 
mantida no Banco Bradesco, Agência 0134-1, C/C 9650-4, a 
SECURITIZADORA desembolsará o financiamento para fins habitacionais 
objeto desta CCB à EMITENTE, por conta e ordem do CREDOR, observada 
a utilização indicada no Quadro VIII acima, além de pagamento das despesas, 
taxas e remunerações devidas para realização da presente operação e a 
constituição do Fundo de Despesas; e 
as partes dispuseram de tempo e condições adequadas para a avaliação e 
discussão de todas as cláusulas deste instrumento, cuja celebração, 
execução e extinção são pautadas pelos princípios da igualdade, probidade, 
lealdade e boa-fé.” 

 
1.3. Ato seguinte, as Partes acordam, neste ato, que a Cláusula 02/Parágrafo 
Terceiro/Item III, Cláusula 02/Parágrafo Quarto, Cláusula 02/Parágrafo Sétimo, 
Cláusula 02/Parágrafo Oitavo, Cláusula 02/Parágrafo Nono, a Cláusula 07, o Anexo I, 
o Anexo IV, o Anexo IX e o Anexo XI, da Cédula passam a vigorar com a seguinte 
redação, bem como pela exclusão da Cláusula 02/Parágrafo Terceiro/Item IV, e, onde 
se lê “Isec Securitizadora S.A.”, passa-se a ler “Virgo Companhia de Securitização”: 
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“CLÁUSULA 02. Do Objeto, Desembolso e Utilização dos Recursos – (...) 
 
Parágrafo Terceiro – Verificado o cumprimento das Condições Precedentes, 
o Valor de Principal será desembolsado em nome da EMITENTE à 
SECURITIZADORA em virtude da integralização do CRI, e destinado da 
seguinte forma: (...) 
 
III. Quanto às Liberações Mensais, assim entendidas aquelas não 
compreendidas pela Primeira Liberação e Segunda Liberação: atendimento 
do Cronograma de Obras.” 
 
“Parágrafo Quarto – Exceto quanto à Primeira Liberação, que ocorrerá com 
a superação das Condições Precedentes, e à Segunda Liberação, cuja 
suspensão ensejará a hipótese de Pagamento Antecipado Obrigatório 
(conforme definido no Cláusula 08, Parágrafo Quinto, abaixo), a EMITENTE 
está ciente de que a ausência de cumprimento de qualquer das Condições de 
Liberação dos Recursos Desembolsados poderá ensejar a suspensão das 
Liberações Mensais até o atendimento das referidas condições. Em relação 
às Liberações Mensais, a suspensão por prazo superior a 60 (sessenta), 
implicará na ocorrência de EVENTO DE VENCIMENTO ANTECIPADO, nos 
termos da alínea “ee” da Cláusula 09.” 
 
“Parágrafo Sétimo  – Verificado o atendimento integral do previsto nos itens 
(a) e (b) do parágrafo Terceiro desta Cláusula Segunda, o saldo do Valor de 
Principal será mantido na Conta Centralizadora da SECURITIZADORA para 
que a SECURITIZADORA operacionalize a Primeira Liberação e as 
Liberações Mensais, ficando ajustado que a SECURITIZADORA poderá 
manter os referidos recursos, até que todas estas liberações sejam 
concluídas, nas aplicações financeiras listadas no Anexo VIII desta CCB 
(“Aplicações Permitidas”), a critério do CREDOR, não sendo o CREDOR 
e/ou a SECURITIZADORA responsáveis por qualquer garantia mínima de 
rentabilidade ou eventual prejuízo, ficando ajustado que o eventual 
rendimento líquido decorrente das Aplicações Permitidas (“Rendimentos”) 
será destinado à EMITENTE, a critério do CREDOR.” 
 
“Parágrafo Oitavo – A Primeira Liberação será no valor de R$2.868.986,70 
(dois milhões oitocentos e sessenta e oito mil novecentos e oitenta e seis reais 
e setenta centavos) e deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da data do 
cumprimento das Condições Precedentes, para pagamento das obras 
realizadas pela EMITENTE até a presente data, conforme Laudo Técnico. As 
demais Liberações Mensais, inclusive a Segunda Liberação, serão realizadas 
nos meses subsequentes da Primeira Liberação e ocorrerão (i) até 
06/05/2021, de acordo com as medições da evolução física das obras do 
Empreendimento, após 2 (dois) dias úteis a contar do recebimento, pela 
SECURITIZADORA, do relatório de medição mensal, a ser elaborado pela 
empresa DEXTER ENGENHARIA LTDA. (CNPJ/ME 67.566.711/0001-07), ou 
por qualquer empresa que venha substituí-la, que será contratada pela 
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SECURITIZADORA, às custas da EMITENTE, com os valores mantidos na 
Conta Centralizadora, sendo que os respectivos valores das Liberações 
Mensais serão proporcionais à evolução física das referidas obras, 
considerando-se que as obras do Empreendimento encontram-se nesta data 
com o percentual de evolução física indicado no Laudo Técnico; e (ii) a partir 
de 07/05/2021, conforme relatórios elaborados pela empresa MONITOR 
IMOBILIÁRIO LTDA. (CNPJ/ME nº 24.961.698/0001-70), ou por qualquer 
empresa que venha substitui-la, que será contratada pela 
SECURITIZADORA, às custas da EMITENTE, com os valores mantidos na 
Conta Centralizadora, sendo que os respectivos valores das Liberações 
Mensais serão proporcionais ao montante necessário para a evolução das 
obras no mês imediatamente subsequente.”  
 
“Parágrafo Nono – A EMITENTE deverá prestar contas ao Agente Fiduciário 
dos CRI, da Utilização dos Recursos, na seguinte periodicidade: (i) a cada 6 
(seis) meses a contar da presente data, a EMITENTE deverá apresentar ao 
Agente Fiduciário dos CRI relatório na forma do Anexo VIII a esta CCB, 
acompanhado dos referidos comprovantes, tais como, notas fiscais, e cópia 
do relatório de avanço físico de obra do Empreendimento, a ser elaborado 
pela empresa DEXTER ENGENHARIA LTDA. (CNPJ/ME 67.566.711/0001-
07), substituída em 07/05/2021 pela MONITOR IMOBILIÁRIO LTDA. 
(CNPJ/ME nº 24.961.698/0001-70), até a conclusão das obras ou Data de 
Vencimento Final, o que ocorrer por último; e (ii) sempre que razoavelmente 
solicitado por escrito pelo CREDOR e/ou pelo Agente Fiduciário dos CRI, 
incluindo, sem limitação, para fins de atendimento a exigências de órgãos 
reguladores e fiscalizadores, em até 10 (dez) Dias Úteis do recebimento da 
solicitação, salvo se menor prazo for exigido pelos referidos órgãos 
reguladores e fiscalizadores, disponibilizar cópia dos contratos, notas fiscais, 
atos societários e demais documentos comprobatórios que julgar necessário 
para acompanhamento da utilização dos recursos.” 
 
“CLÁUSULA 07. Das Garantias – A EMITENTE constituiu e/ou se obrigou a 
fazer com que as Garantias sejam devidamente constituídas, incluindo, mas 
não se limitando, ao registro da Alienação Fiduciária Imóvel SANTORINI e da 
Alienação Fiduciária Imóveis ARTENGE/Novos Imóveis, respectivamente nas 
matrículas do Imóvel SANTORINI e dos Imóveis ARTENGE/Novos Imóveis, 
bem como da Promessa de Cessão Fiduciária ARTENGE no Cartório de 
Registro de Títulos e Documentos da sede das partes signatárias, a saber, 
Londrina/PR e São Paulo/SP, conforme previsto no Contrato de Alienação 
Fiduciária Imóvel SANTORINI, no Contrato de Alienação Fiduciária Imóveis 
ARTENGE/Novos Imóveis e no Contrato de Promessa de Cessão Fiduciária 
ARTENGE.” 
 
“ANEXO I 
TABELA DE PAGAMENTOS 
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Data Aniversário TAi (%) Juros 

23/09/2019 0% Incorpora 

23/10/2019 0% Incorpora 

23/11/2019 0% Incorpora 

23/12/2019 0% Incorpora 

23/01/2020 0% Incorpora 

23/02/2020 0% Incorpora 

23/03/2020 0% Incorpora 

23/04/2020 0% Incorpora 

23/05/2020 0% Incorpora 

23/06/2020 0% Incorpora 

23/07/2020 0% Incorpora 

23/08/2020 0% Incorpora 

23/09/2020 0% Incorpora 

23/10/2020 0% Incorpora 

23/11/2020 0% Incorpora 

23/12/2020 0% Incorpora 

23/01/2021 0% Incorpora 

23/02/2021 0% Incorpora 

23/03/2021 0% Incorpora 

23/04/2021 0% Incorpora 

23/05/2021 0% Incorpora 

23/06/2021 0% Incorpora 

23/07/2021 0% Incorpora 

23/08/2021 0% Incorpora 

23/09/2021 0% Incorpora 

23/10/2021 0% Incorpora 

23/11/2021 0% Incorpora 

23/12/2021 0% Incorpora 

23/01/2022 0% Incorpora 

23/02/2022 0% Incorpora 

23/03/2022 0% Incorpora 

23/04/2022 0% Incorpora 

23/05/2022 0% Incorpora 

23/06/2022 0% Incorpora 

23/07/2022 0% Incorpora 

23/08/2022 0% Incorpora 

23/09/2022 0% Incorpora 

23/10/2022 0% Incorpora 

23/11/2022 0% Incorpora 

23/12/2022 0% Incorpora 

23/01/2023 0% Incorpora 
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23/02/2023 0% Incorpora 

23/03/2023 0% Incorpora 

23/04/2023 0% Incorpora 

23/05/2023 0% Incorpora 

23/06/2023 0% Incorpora 

23/07/2023 0% Incorpora 

23/08/2023 0% Incorpora 

23/09/2023 0% Incorpora 

23/10/2023 0% Incorpora 

30/11/2023 98% paga 

31/12/2023 100% paga 

 
“ANEXO IV 
DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS ARTENGE/NOVOS IMÓVEIS 
 
01) Apartamento nº 2131 (dois mil, cento e trinta e um), Bloco “21’’ localizado 
no 3º pavimento, do RESIDENCIAL CATUAÍ, nesta cidade, com área bruta de 
95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de área privativa 
área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41145800% da área do terreno. 
O referido RESIDENCIAL CATUAI, à rua Yeda Pessarini Ferreira nº 95, acha-
se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 19.240,52 m², situada 
no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 
0702052720555-0029 e havido conforme matrícula nº 40.417, aberta em 
22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 22.12.1989 (DE 
COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.417/A de 27.12.1990 
(DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE 
CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e cinco 
centavos); 
 
02) Apartamento nº 2232 (dois mil, duzentos e trinta e dois), Bloco “22’’ 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAÍ”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41145800% da 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAI, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0046 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
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Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
03) Apartamento nº 2233 (dois mil, duzentos e trinta e três), Bloco “22’’ 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAÍ”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41145800% da 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAI, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0047 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
04) Apartamento nº 2331 (dois mil, trezentos e trinta e um), Bloco “23”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAÍ, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240.52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0061 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA). 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
05) Apartamento nº 2422 (dois mil, quatrocentos e vinte e dois), Bloco “24”, 
localizado no 2º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAÍ, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0074 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
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INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
06) Apartamento nº 2632 (dois mil, seiscentos e trinta e dois). Bloco “26”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m² de área 
privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de área 
ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAÍ, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0110 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA). 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
07) Apartamento nº 2633 (dois mil, seiscentos e trinta e três), Bloco “26”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAÍ, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra n° 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0111 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
08) Apartamento nº 3132 (três mil, cento e trinta e dois), Bloco “31”, localizado 
no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com área bruta 
de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de área privativa, 
área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de área ideal do 
terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAI, à rua Yeda Pessarini Ferreira nº 
95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 19.240,52 m², 
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situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 
0702052720555-0190 e havido conforme matrícula nº 40.417, aberta em 
22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 22.12.1989 (DE 
COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.417/A de 27.12.1990 
(DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE 
CONDOMÍNIO) do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e cinco 
centavos); 
 
09) Apartamento nº 3133 (três mil, cento e trinta e três), Bloco “31”, localizado 
no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com área bruta 
de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de área privativa, 
área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de área ideal do 
terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAI, à rua Yeda Pessarini Ferreira nº 
95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 19.240,52 m², 
situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 
0702052720555-0191 e havido conforme matrícula n" 40.417, aberta em 
22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 22.12.1989 (DE 
COMPRA E VENDA). 3/40.417 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.417/A de 27.12.1990 
(DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE 
CONDOMÍNIO) do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e cinco 
centavos); 
 
10) Apartamento nº 3134 (três mil, cento e trinta e quatro), Bloco “31”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAÍ, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0192 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
11) Apartamento nº 3231 (três mil, duzentos e trinta e um), Bloco “32”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
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área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAI, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0205 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
12) Apartamento nº 3324 (três mil, trezentos e vinte e quatro), Bloco “33”, 
localizado no 2º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAI, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0220 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
13) Apartamento nº 3334 (três mil, trezentos e trinta e quatro), Bloco “33”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAI, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0224 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
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Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
14) Apartamento nº 3421 (três mil, quatrocentos e vinte e um), Bloco “34”, 
localizado no 2º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAI, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0233 e havido conforme segundo matrícula nº 
40.417, aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
15) Apartamento nº 3422 (três mil, quatrocentos e vinte e dois), Bloco “34”, 
localizado no 2º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAI, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0234 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
16) Apartamento n° 3433 (três mil, quatrocentos e trinta e três), Bloco “34”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 nm², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAI, à rua Yeda Pessarini 
Ferrcira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0239 e havido conforme matrícula n° 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
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INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40,417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
17) Apartamento nº 3521 (três mil, quinhentos e vinte e um), Bloco “35”, 
localizado no 2º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAI, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240,52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0249 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
18) Apartamento nº 3522 (três mil, quinhentos e vinte e dois), Bloco “35”, 
localizado no 2º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAÍ, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240.52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0250 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
19) Apartamento nº 3523 (três mil, quinhentos e vinte e três), Bloco “35”, 
localizado no 2º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAÍ, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
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19.240.52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0251 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
20) Apartamento nº 3524 (três mil, quinhentos e vinte e quatro), Bloco “35”, 
localizado no 2º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAÍ, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240.52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0252 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
21) Apartamento nº 3532 (três mil, quinhentos e trinta e dois), Bloco “35”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAÍ, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240.52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0254 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
22) Apartamento nº 3533 (três mil, quinhentos e trinta e três), Bloco “35”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
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área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m², e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAÍ, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240.52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0255 e havido conforme matrícula nº 40.417, 
aberta em 22.12.1989 adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
23) Apartamento nº 3534 (três mil, quinhentos e trinta e quatro), Bloco “35”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL CATUAI”, nesta cidade, com 
área bruta de 95,22334558 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 37,26022058 m² e 0,41445800% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL CATUAÍ, à rua Yeda Pessarini 
Ferreira nº 95, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 
19.240.52 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052720555-0256 e havido conforme matrícula nº 104.093, 
aberta em 07.12.2020 adquirido conforme os registros 1/40.417, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.417 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.417/A de 27.12.1990 (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem mil e cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e cinco centavos); 
 
24) Apartamento n° 232 (duzentos e trinta e dois), Bloco “02”, localizado no 3º 
pavimento, do “RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II”, nesta cidade, com a 
área bruta de 96,3857 metros quadrados, sendo 57,9631 m² de área privativa, 
área de uso comum de 38,4226 m² e 0,634522691% de área ideal do terreno. 
O referido RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II, acha-se construído na quadra 
nº 05 (cinco), com a área de 13.048,48 m², situada no Jardim das Américas, 
nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0701052140461-0031 e havido 
conforme matrícula n° 43.652, aberta em 16.01.1991 e adquirido conforme os 
registros 1/43.652, de 16.01.1991 (DE COMPRA E VENDA) e 2/43.652 de 
16.01.1991 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO), 
do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com 
valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 70.885,70 (setenta 
mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos); 
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25) Apartamento n° 313 (trezentos e treze), Bloco “03”, localizado no 1º 
pavimento, do “RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II”, nesta cidade, com a 
área bruta de 76,2856 metros quadrados, sendo 43,9406 m² de área privativa, 
área de uso comum de 32,3450 m² e 0,488572199% de área ideal do terreno. 
O referido RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II, acha-se construído na quadra 
nº 05 (cinco), com a área de 13.048,48 m², situada no Jardim das Américas, 
nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0701052140461-0040 e havido 
conforme matrícula n° 43.652, aberta em 16.01.1991 e adquirido conforme os 
registros 1/43.652, de 16.01.1991 (DE COMPRA E VENDA) e 2/43.652 de 
16.01.1991 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO), 
do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com 
valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 100.169,45 (cem 
mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); 
 
26) Apartamento nº 324 (trezentos e vinte e quatro), Bloco “03”, localizado no 
2º pavimento, do “RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL Il”, nesta cidade, com a 
área bruta de 76,2856 metros quadrados, sendo 43,9406 m² de área privativa, 
área de uso comum de 32,3450 m² e 0,488572199% de área ideal do terreno. 
O referido RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II, acha-se construído na quadra 
nº 05 (cinco), com a área de 13.048,48 m², situada no Jardim das Américas, 
nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0701052140461-0045 e havido 
conforme matrícula nº 43.652, aberta em 16.01.1991 e adquirido conforme os 
registros 143.652, de 16.01.1991 (DE COMPRA E VENDA) e 2/43.652 de 
16.01.1991 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CONDOMİNIO), 
do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com 
valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 55.255,34 
(cinquenta e cinco mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro 
centavos); 
 
27) Apartamento nº 402 (quatrocentos e dois), localizado no pavimento térreo 
do Bloco 04, do “RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II”, nesta cidade, com a 
área bruta de 76,2856 metros quadrados, sendo 43,9406 m² de área privativa, 
área de uso comum de 32,3450 m² e 0,488572199% de área ideal do terreno. 
O referido RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II, acha-se construído na quadra 
nº 05 (cinco), com a área de 13.048,48 m², situada no Jardim das Américas, 
nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0701052140461-0051 e havido 
conforme matrícula nº 100.838 aberta em 23.10.2019 e adquirido conforme os 
registros 1/43.652, de 16.01.1991 (DE COMPRA E VENDA) e 2/43.652 de 
16.01.1991 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO), 
todos do Livro de Registro Geral deste Oficio, do Oficial do 2º Registro de 
Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura 
Municipal de Londrina-PR de R$ 55.255,34 (cinquenta e cinco mil e duzentos 
e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); 
 
28) Apartamento nº 931 (novecentos e trinta e um), Bloco “09”, localizado no 
3º pavimento, do “RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II”, nesta cidade, com a 
área bruta de 76,2856 metros quadrados, sendo 43,9406 m² de área privativa, 
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área de uso comum de 32,3450 m² e 0,488572199% de área ideal do terreno. 
O referido RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II, acha-se construído na quadra 
nº 05 (cinco), com a área de 13.048,48 m², situada no Jardim das Américas, 
nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0701052140461-0142 e havido 
conforme matrícula nº 105.648, aberta em 16.01.1991 e adquirido conforme 
os registros 1/105.4648, de 16.01.1991 (DE COMPRA E VENDA) e 
2/105.4648de 16.01.1991 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO 
CONDOMÍNIO), todos do Livro de Registro Geral deste Oficio, do Oficial do 
2º Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 55.255,34 (cinquenta e cinco mil 
e duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); 
 
29) Apartamento nº 1.003 (um mil e três), Bloco “10”, localizado no pavimento 
térreo, do “RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II”, nesta cidade, com a área 
bruta de 76,2856 metros quadrados, sendo 43,9406 m² de área privativa, área 
de uso comum de 32,3450 m² e 0,488572199% de área ideal do terreno. O 
referido RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II, acha-se construído na quadra 
nº 05 (cinco), com a área de 13.048,48 m², situada no Jardim das Américas, 
nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0701052140461-0148 e havido 
conforme matrícula nº 105.649, aberta em 16.01.1991 e adquirido conforme 
os registros 1/105.649, de 16.01.1991 (DE COMPRA E VENDA) e 2/105.649 
de 16.01.1991 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO 
CONDOMÍNIO), todos do Livro de Registro Geral deste Oficio, do Oficial do 
2º Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 55.255,34 (cinquenta e cinco mil 
e duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos); 
 
30) Apartamento nº 1.033 (um mil e trinta e três), localizado no 3º pavimento 
do Bloco “10”, do “RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II”, nesta cidade, com a 
área bruta de 76,2856 m², sendo 43,9406 m² de área privativa, área de uso 
comum de 32,3450 m² e 0,488572199% de área ideal do terreno, dentro das 
seguintes divisas e confrontações: “A frente, com recuo junto ao apartamento 
nº 1034; Lateral Direita, com caixa de escada e apartamento nº 1032; Lateral 
Esquerda, com o recuo junto ao Bloco 11 e passarela de pedestres; Fundos, 
com estacionamento descoberto e rua C”. O referido RESIDENCIAL 
AMÉRICA DO SUL II, acha-se construído na quadra nº 05 (cinco), com a área 
de 13.048,48 m², situada no Jardim das Américas, nesta cidade. Cadastrado 
na PML sob nº 0701052140461-0160 e havido conforme matrícula nº 105.650 
aberta em 26.03.2021 e adquirido conforme os registros 1/43.652, de 
16.01.1991 (DE COMPRA E VENDA) e 2/43.652 de 16.01.1991 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO), todos do Livro de 
Registro Geral deste Oficio, do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta 
Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 55.255,34 (cinquenta e cinco mil e duzentos e cinquenta 
e cinco reais e trinta e quatro centavos); 
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31) Apartamento nº 1.124 (um mil, cento e vinte e quatro), Bloco “11”, 
localizado no 2º pavimento, do “RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II”, nesta 
cidade, com a área bruta de 96,3857 metros quadrados, sendo 57,9631 m² de 
área privativa, área de uso comum de 38,4226 m² e 0,634522691% de área 
ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL AMÉRICA DO SUL II, acha-se 
construído na quadra nº 05 (cinco), com a área de 13.048,48 m², situada no 
Jardim das Américas, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 
0701052140461-0173 e havido conforme matrícula nº 43.652, aberta em 
16.01.1991 e adquirido conforme os registros 1/43.652, de 16.01.1991 (DE 
COMPRA E VENDA) e 2/43.652 de 16.01.1991 (DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO); PROPRIETÁRIA: SANTA CRUZ 
ENGENHARIA LTDA. (CNPJ/ME 00.961.615/0001-84), do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 70.885,70 (setenta mil e oitocentos 
e oitenta e cinco reais e setenta centavos);  
 
32) APARTAMENTO Nº 3.622 (três mil, seiscentos e vinte e dois), Bloco “36”, 
localizado no 2” pavimento, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², 
de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se 
construído na quadra nº 06 (seis) com a área de 12.119,50 m², situada no 
Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-
0010 e havido conforme matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e 
adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E 
VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e 
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos); 
 
33) APARTAMENTO Nº 3.702 (três mil, setecentos e dois), localizado no 
pavimento térreo do Bloco “37”, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
na Rua “C”, com a área bruta de 97,90278388 m², sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno, dentro das seguintes divisas e confrontações: “A Frente, 
com apartamento nº 3.701 e caixa de escada; lateral direita, com depósito de 
gás e Bloco nº 36; lateral esquerda, com caixa de escada e apartamento nº 
3.703; Fundos, com Bloco nº 39 e área descoberta e os Blocos nºs 39 e 40”. 
O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se construído na quadra nº 06 
(seis), com a área de 12.119,50 m², situada no Jardim Santa Cruz. Cadastrado 
na PML sob nº 0702052620432-0018 e havido conforme matrícula nº 70.766, 
aberta em 02.07.2008 e adquirido conforme os registros 1/40.418, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
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DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito 
centavos); 
 
34) APARTAMENTO Nº 3.712 (três mil, setecentos e doze), localizado no 1º 
pavimento do Bloco “37”, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, na 
Rua “C”, com a área bruta de 97,90278388 m², sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno, dentro das seguintes divisas e confrontações: “A Frente, 
com apartamento nº 3.711 e caixa de escada; lateral direita, com depósito de 
gás e Bloco nº 36; lateral esquerda, com caixa de escada e apartamento nº 
3.713; Fundos, com Bloco nº 39 e área descoberta e os Blocos nºs 39 e 40”. 
O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se construído na quadra nº 06 
(seis), com a área de 12.119,50 m², situada no Jardim Santa Cruz. Cadastrado 
na PML sob nº 0702052620432-0022 e havido conforme matrícula nº 63.009, 
aberta em 20.03.2003 e adquirido conforme os registros 1/40.418, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito 
centavos); 
 
35) APARTAMENTO Nº 3.713 (três mil, setecentos e treze), Bloco “37”, 
localizado no 1º pavimento, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², 
de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se 
construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m², situada no 
Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-
0023 e havido conforme matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e 
adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E 
VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e 
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos); 
 
36) APARTAMENTO Nº 3.722 (três mil, setecentos e vinte e dois), localizado 
no 2º pavimento do Bloco “37”, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
a Rua “C”, com a área bruta de 97,90278388 m², sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno, dentro das seguintes divisas e confrontações: “A Frente, 
com o recuo junto ao apartamento nº 3.721 e caixa de escada; lateral direita, 
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com depósito de gás e Bloco nº 36; lateral esquerda, com caixa de escada e 
apartamento nº 3.723; Fundos, com Bloco nº 39 e área descoberta e os Blocos 
nºs 39 e 40”. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-0026 e havido 
conforme matrícula nº 63.007, aberta em 20.03.2003 e adquirido conforme os 
registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 
26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e 
averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um 
reais e oitenta e oito centavos); 
 
37) APARTAMENTO Nº 3.732 (três mil, setecentos e trinta e dois), Bloco “37”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m2, 
de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m2, e 0,67132464% 
de área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se 
construído na quadra no 06, com a área de 12.119,50 m², situada no Jardim 
Santa Cruz. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-0030 e havido 
conforme matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os 
registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 
26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e 
averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um 
reais e oitenta e oito centavos); 
 
38) APARTAMENTO Nº 3.931 (três mil, novecentos c trinta e um), localizado 
no 3º pavimento, do Bloco “39”, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
a Rua “C”, nº 75, com a área bruta de 77,45371262 m², sendo 43,94062500 
m², do área privativa, área de uso comum de 33,51308762 m², e 0,51690917% 
de área ideal do terreno, dentro das seguintes divisas e confrontações: “A 
Frente, com o apartamento nº 3.934 e caixa de escada; lateral direita, com o 
recuo junto ao apartamento nº 3.932; lateral esquerda com o recuo junto ao 
estacionamento; fundos, com a área de recreação”. O referido RESIDENCIAL 
BOURBON, acha-se construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 
12.119,50 m², situada no Jardim Santa Cruz. Cadastrado na PML sob nº 
0702052620432-0061 e havido conforme matrícula nº 69.025, aberta em 
18.06.2007 e adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE 
COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-
RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE 
CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
81.225,15 (oitenta e um mil e duzentos e vinte e cinco reais e quinze 
centavos); 
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39) APARTAMENTO Nº 4.022 (quatro mil, vinte e dois), Bloco “40”, localizado 
no 2º pavimento, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, com área 
bruta de 77,45371262 metros quadrados, sendo 43,94062500 m², de área 
privativa, área de uso comum de 33,51308762 m², e 0,51690917% de área 
ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se construído na 
quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m², situada no Jardim Santa 
Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 07020526.20432-0074 e 
havido conforme matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e adquirido 
conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 
3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE 
CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 81.225,15 (oitenta e um mil e 
duzentos e vinte e cinco reais e quinze centavos); 
 
40) APARTAMENTO Nº 4.101 (quatro mil, cento e um), Bloco “41”, localizado 
no pavimento térreo, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, com área 
bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², de área 
privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de área 
ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se construído na 
quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m² situada no Jardim Santa 
Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-0081 e 
havido conforme segundo matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e 
adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E 
VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO) averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE e 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e 
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos); 
 
41) APARTAMENTO Nº 4.112 (quatro mil, cento e doze), Bloco “41”, 
localizado no 1º pavimento, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², 
de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se 
construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m², situada no 
Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-
0086 e havido conforme matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e 
adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E 
VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
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Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e 
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos); 
 
42) APARTAMENTO Nº 4.113 (quatro mil, cento e treze), Bloco “41”, 
localizado no 1º pavimento, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², 
de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se 
construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m², situada no 
Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-
0087 e havido conforme matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e 
adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E 
VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e 
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos); 
 
43) APARTAMENTO Nº 4.202 (quatro mil, duzentos e dois), localizado no 
pavimento térrea do Bloco “42”, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
a Rua “C”, com a área bruta de 97,90278388 m², sendo 57.96312500 m² de 
área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,6713246-4% de 
área ideal do terreno, dentro das seguintes divisas e confrontações: “A Frente, 
com o recuo junto ao apartamento n. 4.201; lateral direita, com área de 
recreação; lateral esquerda, com caixa de escada e apartamento 4.203, 
fundos, fundos, com recuo junto a rua Odilon Braga”. O referido 
RESIDENCIAL BOURBON, acha-se constituído na quadra nº 06 (seis), com 
a área de 12.119,50 m², situada no Jardim Santa Cruz. Cadastrado na PML 
sob nº 0702052620432-0098 e havido conforme matrícula nº 63.010, aberta 
em 20.03.2003 e adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE 
COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-
RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE 
CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito 
centavos); 
 
44) APARTAMENTO Nº 4.203 (quatro mil, duzentos e três), Bloco “42”, 
localizado no pavimento térreo, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², 
de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se 
construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m², situada no 
Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-
0099 e havido conforme matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e 
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adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E 
VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e 
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos); 
 
45) APARTAMENTO Nº 4.211 (quatro mil, duzentos e onze), Bloco “42”, 
localizado no 1º pavimento, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², 
de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se 
construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m², situada no 
Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-
0101 e havido conforme matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e 
adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E 
VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e 
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos); 
 
46) APARTAMENTO Nº 4.212 (quatro mil, duzentos e doze), localizado no 1º 
pavimento do Bloco “42”, do “RESIDENCIAIL BOURBON”, nesta cidade, a 
Rua “C”, com a área bruta de 97,90278388 m², sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno, dentro das seguintes divisas e confrontações:- “À 
Frente, com o recuo junto ao apartamento nº 4.211; lateral direita, com área 
de recreação; lateral esquerda, com caixa de escada e apartamento 4.213, 
fundos, com recuo junto a rua Odilon Braga”. O referido RESIDENCIAL 
BOURBON, acha-se construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 
12.119,50 m², situada no Jardim Santa Cruz. Cadastrado na PML sob nº 
0702052620432-0102 e havido conforme matrícula nº 63.006, aberta em 
20.03.2003 e adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE 
COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-
RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE 
CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito 
centavos); 
 
47) APARTAMENTO Nº 4.213 (quatro mil, duzentos e treze), Bloco “42”, 
localizado no 1º pavimento, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com 12 área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 
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m², de área alo privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 
0,67132464% de área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, 
acha-se construído na quadra nº 06 4404 4434 (seis), com a área de 
12.119,50 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052620432-0103 e havido conforme matrícula nº 40.418, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.418, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito 
centavos); 
 
48) APARTAMENTO Nº 4.223 (quatro mil, duzentos e vınte e três), localizado 
no 2ª pavimento do Bloco “42” do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
a Rua “C”, com a área bruta de 97,90278388 m², sendo 57,96312500 m², de 
área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno, dentro das seguintes divisas e confrontações:- “A 
Frente, com recuo junto ao apartamento 4.224; lateral direita, com caixa de 
escada e apartamento nº 4.222; lateral esquerda, com área de recreação; 
Fundos, com recuo junto a rua Odilon Braga”. O referido RESIDENCIAL 
BOURBON, acha- se construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 
12.119,50 m². Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-0107 e havido 
através da matrícula nº 63.005, aberta em 20.03.2003 e adquirido conforme 
os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 
26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e 
averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um 
reais e oitenta e oito centavos); 
 
49) APARTAMENTO Nº 4.231 (quatro mil, duzentos e trinta e um), Bloco “42”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², 
de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m²; e 0,67132464% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se 
construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m², situada no 
Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-
0109 e havido através da matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e 
adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E 
VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
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Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e 
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos); 
 
50) APARTAMENTO Nº 4.233 (quatro mil, duzentos e trinta e três), Bloco “42”, 
localizado no 3º pavimento, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², 
de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se 
construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m², situada no 
Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-
0111 e havido através da matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e 
adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E 
VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃOE CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e 
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos); 
 
51) APARTAMENTO Nº 4.401 (quatro mil, quatrocentos e um), Bloco “44”, 
localizado no pavimento térreo, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², 
de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se 
construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m², situada no 
Jardim Santa Cruz, nesta cidade, segundo matrícula nº 40.418, aberta em 
22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE 
COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO). Cadastrado na PML sob nº 
0702052620432-0129 e havido através da matrícula nº 40.418, aberta em 
22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE 
COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis 
desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de 
Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um 
reais e oitenta e oito centavos); 
 
52) APARTAMENTO Nº 4.402 (quatro mil, quatrocentos e dois), Bloco “44”, 
localizado no pavimento térreo, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², 
de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se 
construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119.50 m², situada no 
Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-
0130 e havido através da matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e 
adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E 
VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
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DE CONDOMÍNIO) averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE e 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR, com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e 
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos); 
 
53) APARTAMENTO Nº 4.404 (quatro mil, quatrocentos e quatro), Bloco “44”, 
localizado no pavimento térreo, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta cidade, 
com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 57,96312500 m², 
de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², e 0,67132464% de 
área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se 
construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119.50 m² situada no 
Jardim Santa Cruz nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-
0132 e havido através da matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e 
adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E 
VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º 
Registro de Imóveis desta Comarca de Londrina-PR com valor venal da 
Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 102.671,88 (cento e dois mil e 
seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos); 
 
54) APARTAMENTO Nº 4.414 (quatro mil, quatrocentos e quatorze), 
localizado no 1º pavimento do Bloco “44”, do “RESIDENCIAL BOURBON”, 
nesta cidade, na Rua “C” nº 75, com a área bruta de 97,90278388 metros 
quadrados, sendo 57,96312500 m² de área privativa, área de uso comum de 
39,93965888 m² e 0,67132464% de área ideal do terreno, dentro das 
seguintes divisas e confrontações: “Frente, com o recuo junto ao Bloco 38 e 
acesso de pedestres; lateral direita, com recuo junto ao acesso de pedestres; 
lateral esquerda com recuo junto ao apartamento nº 4.413; fundos, com caixa 
de escada e apartamento nº 4.411”. O referido RESIDENCIAL BOURBON, 
acha-se construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m², 
situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na PML sob nº 
0702052620432-0136 e havido através da matrícula nº 95.336, aberta em 
17.08.2017 e adquirido conforme os registros 1/40.418, de 22.12.1989 (DE 
COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE INCORPORAÇÃO E 
CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 3/40.418/A (DE RE-
RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE 
CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito 
centavos); 
 
55) APARTAMENTO Nº 4.422 (quatro mil, quatrocentos e vinte e dois), Bloco 
“44”, localizado no 2º pavimento do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta 
cidade, com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 
57,96312500 m², de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m² e 
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0,67132464% de área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, 
acha- se construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m². 
Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-0138 e havido através da 
matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 
1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 
(DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito 
centavos); 
 
56) APARTAMENTO Nº 4.423 (quatro mil, quatrocentos e vinte e três), Bloco 
“44”, localizado no 2º pavimento do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta 
cidade, com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 
57,96312500 m², de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m² e 
0,67132464% de área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL BOURBON, 
acha- se construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 12.119,50 m². 
Cadastrado na PML sob nº 0702052620432-0139 e havido através da 
matrícula nº 40.418, aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 
1/40.418, de 22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 
(DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO). do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito 
centavos); 
 
57) APARTAMENTO Nº 4.522 (quatro mil, quinhentos e vinte e dois), Bloco 
“45”, localizado no 2º pavimento, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta 
cidade, com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 
57,96312500 m², de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², 
e 0,67132464% de área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL 
BOURBON, acha-se construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 
12.119,50 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052620432-0154e havido através da matrícula nº 40.418, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.418, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito 
centavos); 
 
58) APARTAMENTO Nº 4.523 (quatro mil, quinhentos e vinte e três), Bloco 
“45”, localizado no 2º pavimento, do “RESIDENCIAL BOURBON”, nesta 
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cidade, com área bruta de 97,90278388 metros quadrados, sendo 
57,96312500 m², de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², 
e 0,67132464% de área ideal do terreno. O referido RESIDENCIAL 
BOURBON, acha-se construído na quadra nº 06 (seis), com a área de 
12.119,50 m², situada no Jardim Santa Cruz, nesta cidade. Cadastrado na 
PML sob nº 0702052620432-0155 e havido através da matrícula nº 40.418, 
aberta em 22.12.1989 e adquirido conforme os registros 1/40.418, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito 
centavos); 
 
59) APARTAMENTO Nº 4.531 (quatro mil, quinhentos e trinta e um), 
localizado no 3º pavimento do Bloco “45”, do “RESIDENCIAL BOURBON”, 
nesta cidade, na Rua “C”, com a área bruta de 97,90278388 m², sendo 
57,96312500 m², de área privativa, área de uso comum de 39,93965888 m², 
e 0,67132464% de área ideal do terreno, dentro das seguintes divisas e 
confrontações: “A Frente, com o apartamento nº 4534 e caixa de escada; 
lateral direita, com área de recreação; lateral esquerda, com recuo junto ao 
apartamento nº 4532; fundos, com o recuo junto a Rua Odilon Braga”. O 
referido RESIDENCIAL BOURBON, acha-se construído na quadra nº 06 
(seis), com a área de 12.119,50 m², situada no Jardim Santa Cruz. Cadastrado 
na PML sob nº 0702052620432-0157 e havido através da matrícula nº  
70.359, aberta em 25.03.2008 e adquirido conforme os registros 1/40.418, de 
22.12.1989 (DE COMPRA E VENDA), 3/40.418 de 26.01.1990 (DE 
INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO) e averbação 
3/40.418/A (DE RE-RATIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E CONSTITUIÇÃO 
DE CONDOMÍNIO), do Oficial do 2º Registro de Imóveis desta Comarca de 
Londrina-PR, com valor venal da Prefeitura Municipal de Londrina-PR de R$ 
102.671,88 (cento e dois mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta e oito 
centavos).” 
 
“ANEXO IX 
CRONOGRAMA DE OBRAS 
 

Meses % Curva Desembolso Mês Acumulado 

01/06/2021 3,0% 488.302,18 488.302,18 

01/07/2021 4,0% 651.069,57 1.139.371,75  

01/08/2021 6,0% 976.604,36 2.115.976,11  

01/09/2021 6,0% 976.604,36 3.092.580,47  

01/10/2021 6,0% 976.604,36 4.069.184,82  

01/11/2021 6,0% 976.604,36 5.045.789,18  

01/12/2021 6,0% 976.604,36 6.022.393,54  
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01/01/2022 7,0% 1.139.371,75 7.161.765,29  

01/02/2022 7,0% 1.139.371,75 8.301.137,04  

01/03/2022 7,0% 1.139.371,75 9.440.508,79  

01/04/2022 7,0% 1.139.371,75 10.579.880,54  

01/05/2022 7,0% 1.139.371,75 11.719.252,29  

01/06/2022 7,0% 1.139.371,75 12.858.624,04  

01/07/2022 4,0% 651.069,57 13.509.693,61  

01/08/2022 4,0% 651.069,57 14.160.763,18  

01/09/2022 3,0% 488.302,18 14.649.065,36  

01/10/2022 3,0% 488.302,18 15.137.367,54  

01/11/2022 3,0% 488.302,18 15.625.669,72  

01/12/2022 2,0% 325.534,79 15.951.204,50  

01/01/2023 2,0% 325.534,79 16.276.739,29  

01/02/2023 0,0% - 16.276.739,29  

01/03/2023 0,0% - 16.276.739,29  

Total 100,0% 16.276.739,29  

 
“ANEXO XI 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA 
 

São Paulo, [--] de [--] de 20[--]. 
 
À 
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 
Rua Gilberto Sabino, nº 215, cj. 41, sala 2, Pinheiros, CEP 05425-020 
São Paulo/SP 
 
At.: Flavio Scarpelli / Eugênia Souza - E-mail: agentefiduciario@vortx.com.b 
 
Ref.: Declaração da Cédula de Crédito Bancário Nº FP 2806/19 
 
Prezados Senhores: 
 
Faço referência à Cédula de Crédito Bancário Nº FP 2806/19 (“CCB”), datada 
de 23 de julho de 2019, emitida em favor da VIRGO COMPANHIA DE 
SECURITIZAÇÃO (atual denominação da ISEC Securitizadora S.A.) 
("Credor") pela RESIDENCIAL TORRE SANTORINI SPE LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 28.134.335/0001-11, 
com sede no Estado do Paraná, Cidade de Londrina, na Rua Frederico Balan, 
nº 80, CEP 86046-470 (“Emitente”), perfazendo um valor total de R$ 
28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais).  
 
Termos iniciados em letras maiúsculas utilizados na presente solicitação têm 
o mesmo significado a eles atribuído na CCB. 
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Declaro, de forma irrevogável e irretratável, para todos os fins que: (i) sendo 
avalista da Cédula, permaneço com plena capacidade financeira de adimplir 
com as obrigações decorrentes da Cédula (ii) todas as declarações e 
garantias prestadas na CCB permanecem válidas, verdadeiras, corretas e 
precisas e em pleno vigor, tendo sido consideradas como refeitas nesta data.  
 
Sendo o que tinha para o momento, subscrevo-me.” 

 
1.4. Em razão as alterações acordadas acima, os anexos à Cédula passam a 
vigorar com a seguinte numeração: 
 
Anexo I – Tabela de Pagamentos; 
Anexo II – Descrição do Empreendimento; 
Anexo III – Descrição do Imóvel Santorini; 
Anexo IV – Descrição dos Imóveis Artenge/Novos Imóveis; 
Anexo V – Modelo de Declaração para Desembolso/Liberação; 
Anexo VI – Montantes Estimados de Despesas de Responsabilidade da Emitente; 
Anexo VII – Aplicações Permitidas; 
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Comprovação de Destinação de Recursos 
Oriundos da Cédula de Crédito Imobiliário nº FP 2806/19; 
Anexo IX – Cronograma de Obras; 
Anexo X – Tabela de Vendas; e 
Anexo XI – Modelo de Declaração de Capacidade Financeira. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1. Registro: A Emitente efetuará o registro deste Primeiro Aditamento em 
Cartório de Registro de Títulos e Documentos nos Cartórios de Registro de Títulos e 
Documentos das comarcas das sedes de todas as Partes, no prazo de até 5 (cinco) 
Dias Úteis contados de sua assinatura, obrigando-se ainda a Emitente a apresentar à 
Securitizadora comprovante de tal registro dentro do referido prazo, sendo que o custo 
para registro do presente instrumento será arcado pela Emitente. 
 
2.2. O presente Primeiro Aditamento é regido, material e processualmente, pelas 
leis da República Federativa do Brasil. 
 
2.3. As Partes confirmam que, nos termos do art. 361 do Código Civil, não 
possuem a intenção de novar as obrigações oriundas da CCB. Dessa forma, ficam 
ratificados todos os termos e condições da Cédula que não foram expressamente 
alteradas por este Primeiro Aditamento. 
 
2.4. As Garantidoras/Avalistas comparecem ao presente instrumento, na 
qualidade de devedores solidários e principais pagadores das obrigações oriundas da 
Cédula, ora aditada conforme este Primeiro Aditamento, declarando ciência e 
concordância a todos os seus termos e condições, sem ressalvas. 
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2.5. Este Primeiro Aditamento é celebrado pelas Partes em caráter irrevogável e 
irretratável, e constitui obrigação legal, válida e vinculativa para as Partes, obrigando-
as e a todos os seus sucessores, herdeiros e/ou cessionários a qualquer título, a partir 
da data de sua assinatura. 
 
2.6. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como o 
único competente para dirimir qualquer dúvida suscitada sobre o presente com 
renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 
Este Primeiro Aditamento é celebrado eletronicamente pelas Partes e por duas 
testemunhas, que o assinam de forma eletrônica por meio da plataforma de assinatura 
eletrônica DocuSign (www.docusign.com). As Partes, desde já, concordam, aceitam 
e reconhecem tal meio como válido para comprovar a autenticidade e integridade 
deste documento em forma eletrônica, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 10 da 
Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, das disposições aplicáveis do 
Código Civil e do Código de Processo Civil, para produzir todos os seus efeitos, e que, 
para todos os fins de direito, independentemente da data de conclusão das 
assinaturas digitais, considerar-se-á celebrado o presente instrumento na data abaixo 
descrita. 
 

São Paulo/SP, 10 de agosto de 2021. 
 

(assinaturas nas páginas seguintes) 
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(Página 01 de 02 de assinaturas do Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário 
nº FP 2806/19, emitida pela Residencial Torre Santorini SPE Ltda., em 10 de agosto 
de 2021.) 
 
 
EMITENTE: 
 
 
___________________________________________________________________ 

RESIDENCIAL TORRE SANTORINI SPE LTDA. 
Nome: Cassia Imei 
Cargo: Sócia-Administradora 
 
 
CREDORA: 
 
 
___________________________________________________________________ 

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 
(Atual denominação da ISEC SECURITIZADORA S.A.) 

Nome: Daniel Monteiro Coelho de Magalhães Nome: Henrique Carvalho Silva 
Cargo: Diretor Cargo: Procurador 
 
 
GARANTIDORA/AVALISTA: 
 
 
___________________________________________________________________ 

ARTENGE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. 
Nome: Cassia Imei 
Cargo: Diretora Presidente 
 
 
GARANTIDORA/AVALISTA: 
 
 
___________________________________________________________________ 

CASSIA IMAI  
 
 
AVALISTA: 
 
 
___________________________________________________________________ 

GLAUCO IMAI  
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(Página 02 de 02 de assinaturas do Primeiro Aditamento à Cédula de Crédito Bancário 
nº FP 2806/19, emitida pela Residencial Torre Santorini SPE Ltda., em 10 de agosto 
de 2021.) 
 
 
AVALISTA: 
 
 
___________________________________________________________________ 

KOZUE IMAI 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Nome: Fabiana Ferreira Santos Nome: Rafael Eduardo do Amaral 
CPF: 338.090.828-21 CPF: 911.940.670-34 
RG: 44.445.299-0 RG: 5742554-7 
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