
PROPOSTA DE PREÇOS

Á

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12200/2018

DIPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2018.

Èm atendimento a consulta formulada por esta comissão venho apresentar

proposta de preços, referente a locação de um imóvel em consonância com anexo

encaminhado na consulta supra citada, segue conforme abaixo:

OBJETO: A Locação de um imóvel localizado na Rua Almirante Tamandaré,

n° 250, São Raimundo em São João dos Patos - MA, para funcionamento da

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, destinado a atender as necessidades

do Município de São João Dos Patos - MA.

Valor global: R$ 26.235,00 (Vinte e seis mil duzentos e trinta e cinco reais)

Valor mensal: R$ 2.385,00 (Dois mil trezentos e oitenta e cinco reais)

Validade da Proposta; 30 (trinta) dias para pagamento avista.

São João dos Patos, 29 de Janeiro de 2018

ÈLiÁNE DOá SANTOS FERREIRA
CPF N° 772.754.893-68



Estado do Maranhão

Poder Judiciário
Comarca de São João dos Patos

PROCESSO N^ 622004.

DESPACHO.

Vistos etc.,

Trata-se de pedido de homologação de separação judicial consensual,

formulado por ELIANE FERREIRA DE CARVALHO e ROBERTO CARLOS DE

CARVALHO, ambos qualificados na inicial.

Esvurmando-se os autos, observa-se que o processo fora sentenciado em

audiência (fis. 31), com a homologação do pedido inicial, decisum que transitou em juigado

em 22 de novembro de 2004.

Aportou nos autos, pedido da parte ELIANE DOS SANTOS FERREIRA,

requestando a retificação da sentença, para correção de inexatidões materiais, a fim de

inciuir a qualificação compieta da parte, bem como, da descrição minuciosa dos imóveis

partilhados, sob o pállo do art. 656\ do CPC.

Vieram-me conclusos, os autos.

DECIDO.

Compulsando-se os autos, conclui-se que o pedido não pode ser conhecido.

Isto porque, já foi prestada a tutela jurisdicional requerida pelas partes, sendo proferida

sentença que decretou a separação e homologou o acordo formulado, a qual transitou em

juigado, como dito anteriormente.

Assim, com a sentença, o juiz cumpre e acaba o oficio jurisdicional, e, uma

vez publicada, nos termos do art. 494, do CPC, sò poderá alterá-la: i) para corrigir-lhe, de

ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou ii) por meio

de embargos de declaração.

Importante lembrar que, a tutela jurisdicional, a ser prestada no curso da lide.

1 Art 656 Apartilha, mesmo depois de transitada emjulgado a sentença, podeser emendada nos mesmos autos do
Inventárío, convindo todas as partes, quando tenha havido errode fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de
oficio ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corríglr-lhe as inexatidões materiais.
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Estado do Maranhão

Poder Judiciário
Comarca de São João dos Patos

é limitada pelo pedido (principio da demanda) e, nesse sentido, a tutela vindicada pelas

partes foi prestada, por sentença transitada em julgado.

A homologação suscitada decorreu de pedido das partes, que não fizeram

juntar, à época, as Informações que hoje pretendem retificar, e não sofreu nenhuma

intervenção doJuízo, queacoiheu a pretensão nos exatos termos propostos.

Por este viés, verifica-se que não há ínexatidão material a ser retificada,

pois, o Juízo apenas se limitou.a aferír eventual ilegalidade no pedido, ratificando o acordo

proposto pelas partes, não se confundindo, portanto, com a circunstância prevista no art.

656, do CPC.

Assim, não conheço do pedido, porquanto, pelos motivos expostos, qualquer

pretensão relativa ao direito material alegado pelo(a) requerente deveser deduzida em ação

própria.

intlme-sej cip, v-

Autorizo o(a) Secretário(a) Judicial a assinar "de ordem" as comunicações.

São João dos Patos (MA), 26 de ^mbro de 2017

RANIE
Juiz de Direito dá Co
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ADVOCACIA &
CONSULTORIA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Processo n® 62/2004
Ação de SeparaçãoJudicial Consensual
Autor Riberto Carlos de Carvalho e Eliane Ferreira Carvalho

ELIANE DOS SANTOS FERREIRA, já devidamente

qualificada nos autos da Ação de Separação Judicial Consensual,

vem perante Vossa Excelência, por seu advogado que esta

subscreve, também já devidamente qualificado, com escritório à

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 32, Sala 02, Centro, nesta

cidade de São João dos Patos/MA, CEP 65665-000, onde recebe

intimações e avisos [e-mail: jladvocaciaeconsultoria@gmaiLcom),

expor e requerer o seguinte;

Na partilha consensual, ficou constatado por evidente

lapso do patrono, a falta de qualificação completa dos

divorciandos.

Também, se verifica falha na descrição dos imóveis,

caracterização indispensável segundo norma insculpida no inciso ^
II do § 1® do artigo 176 da lei 6.015/73.
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ADVOCACIA ã,
CONSULTORIA

Assim, para correção das inexatidões materiais e

complementarão de dados faltantes no formal de partilha, requer-

se o seu aditamento nos termos do art. 656, do CPC, por analogia;

c/c o art. 225, da Lei 6.015/73, para constar do formal:

1) Demais dados qualificadores da requerente, à época.

constantes dos documentos anexos;

i) Eliane dos Santos Ferreira, brasileira, casada, do lar, portadora da
CI.RG 000054160996-3 SSP/MA. inscrita no CPF/MF sob o n-

772.754.893-68. residente e domiciliada na Rua Almirante

Tamandaré, 250, nesta cidade.

2] Descrição completa dos imóveis destinados à autora, na

mesma ordem constante da inicial, fls. 03, dos autos,

respeitando o contido no § 2® de art. 225, da lei 6.015/73,

como segue:

a) Um salão onde funciona um ponto comercial, localizado na Av.
Presidente Médici, nesta cidade de São João dos Patos, Estado do

Maranhão, medindo 6,05 [seis metros e cinco centímetros] de

frente, com igual largura de fundos, por 13m [treze metros] de

extensão. Coberto de telhas, com paredes de alvenarias, piso de

cerâmica, com um portão de frente, havido por construção própria.

Limites e confrontações: Limitando-se ao norte com José, ao sul

com Av. Presidente Médici, ao leste com José Raimundo da Silva e

oeste com Joana. Avaliado, em dias de hoje, em R$100.000,00 [cem

mil reais], laudo anexo; devidamente registrado sob a matrícula

4.222, Livro 2, fl. 01, da Serventia Extrajudicial desta Comarca.

b] Uma casa residencial localizada na Rua Almirante Tamandaré,

nesta cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhão, medindo

lOm [dez metros] de frente, com 21,70 [vinte e um metros e setenta
CM
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ADVOCACIA St
CONSULTORIA

centímetros) de extensão. Coberta de telhas, paredes de alvenaria,

piso de cerâmica, com um portão e uma porta de frente, contendo

duas salas, quatro quartos, três banheiros, uma garagem, u,ma

cozinha e uma depende cia de empregada. Encravada no terreno

medindo 11,70 (onze metros e setenta centímetros) de frente, com

igual largura de fundos, por 44mlOcm (quarenta e quatro metros e

dez centímetros) de extensão. Limites e confrontações: Limitando-

se ao norte com João Claudino, ao sul com Francisco das Chagas, ao

leste com Rua Almirante Tamandaré e ao oeste com Antônio

Pereira de Oliveira. Avaliada, em dias de hoje, em R$190.000>00
(cento e noventa mil reais), laudo anexo; devidamente registrado

sob a matrícula 4.223, Livro 2, fl. 01, da Serventia Extrajudicial

desta Comarca.

c) Um terreno localizado na Rua Noca Santos... situação já

regularizada e alienada a terceiro, conforme comprova inteiro teor

da matrícula 5.588, do livro 2, fl. 01, da Serventia Extrajudicial desta

Comarca.

d) Um terreno localizado na travessa Rui Barbosa... situação já
regularizada, com a transferência averbada a Autora, conforme

comprova inteiro teor da matrícula 4.144, do livro 2, fl. 01, da

Serventia Extrajudicial desta Comarca.

Termos em que,
P. deferimento.

dos Patos (MA), 22 de setembro de 2017.

da Silva
gado OAB/MA 13.942
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Exma. Sra. Dia. Juíza de Direito da Comarca de São João dos Patos - MA.

Stala^™
Atic dfl qirelio

Ly''

•ío

U". Ng OS . Fia.
-_Lp^

ROBERTO CARLOS DE CARVALHO e EUANE FERREIRA CARVALHO,
brasileiros, casados, residentes na Rua Almirante Tamandaré n^ 250, nesta cidade, vêm
através de sua advop^ada que esta subscreve, perante Vossa excelência, com fundamento na
Lei n° 6.515/77, c/c o art 1571, IH e seguintes do Código Civil Brasileiro e arts. 1.120 e
seguintes do CPC, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência requerer a

tiomologacão de sua SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL, .expondo, .p^ a fínal..
requerer o que se segue:

I)0 casamento dos requerentes fi>i realizado aos 15 dias de março de 1990, no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de São João dos Patos, deste Estado, sob o
n^l.442, fls. 10 do Livro B-07, sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme
certidão de casamento inclusa;

II)0 casal possui dois filhos Robeivan Feneiia de Carvalho, nascido em 10 de setembro de
1990 e Ronam Ferreira Carvalho, nascido em 30 de novembro de 1994;

III)0 separando pagará, a título de pensão alimentícia, o valor de R$ 300,00 (trezentos
reais) mensais, cujo pagamento será realizado no dia 15 de cadamês. Fica,ainda, o mesmo
obrigado a fomecer iima cesta básica quinzenalmente, além das despesas com educação e
médico-hospitalares e tratamento odontológico;

IV)Que o genitor dos menores terá direito à visita e tê-los em sua companhia uma vez por
semana;

K^ram-riiô cntri-^uc üutoé

i. J. dos

Claudiema Noleto Sousa
Esc. Jur. Substituta

^3.



V)0 casal possui os seguintes bens:

a)Um salão comercial localizado na Avenida Presidente Médici n°2947, medindo 5,84 de
frente, com igual largura no íiindo, por 12,65 de extensão; ^

b}Um imóvel residencial situado na Rua Almirante Tamandaré n^50;

c)Um terreno localizado na Rua Noca Santos, medindo S.OOm de fiente, com igual largura
de fundos, por40.00m de e}cten^; .. • '

d)Um t^eno localizado na Travessa da Rua Rui Barbosa,' medindo 8,00m de frente com
igual largura de fmdos, com 1S.OOm de extensão;

e)Um terreno localizado na Av. Presidente Médici, medindo 5,00m de firent^ com igual
largura de fundos, por 30,00m de extensão;

^ f)Um casa residencial, localizada na Av. Presidente Médici n^S53.

Os requerentes concordam que o patrimônio seja dividido da seguinte forma:
A sepaianda ficará com os imóveis referidos nas letras **0", e com todos os
móveis e utensílios domésticos que guamecem a residência, ^quanto que o separando
ficará com os bens mencionados nas letras "e" e .

- -3-
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Assim sendo, requerem a Vossa Excelência se díene a ouvi-los na forma da lei,
determinando seiam reduzidas suas declarações a termo e, após a oitiva do Douto
Representante do Mnistério Público, se digne homologar o acordo ora firmado,
decretando-se o término dasociedade coniugal.

Requerem, ainda, que após o trânsito em iulgado da sentença homologatória, seja
expedido mandado deaverbação paiao Cartório deRegistro Civil competente.

Dáà presente ovalor deR$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Nestes Termos.

Pedem D^rimento.

São João dos Patos -MA, 15 de iulho de 2004.

ftÇftito Ca^^os C-a.rvalho

EliaoeFerreira Carvalho

A
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ESTADO DO MARANHÃO
PODER KJDIGIÁRIO

COMARCA DESÃO JOÃO DOSPATOS

TERMO DE ATJDIÊNCIA BE RATCCTCACÃO
' '

Aos quatro (04) (üas do mês de novmbro de 2004, às 11:00 horas, nesta
Comarca de São João dos Patos, Estado do Maranhão, no Prédio do Fórum, onde presente se
encontrava a MM Juíza de dirâto desta^Comarca, Dra; Stela Pereira Muniz, o Representante do
Ministério Público respondendo Dr. Frandsco Fernando deMorms Meneses Fiüio, compareceram os
requerentes ROBERTO CARLOS CARVALHO e EUANE FERREIRA CARVALHO,
devidamente qualificados nos termos da inicial aconçanhados da advogada Dra. Vânia Dias Silva
Sá, nos antos de Separação Judiciai Consensual, processo n° 62/2004. Pela MM. Juíza foi dito
que &za proposta de ratíficação entre as partes. Ouvidos os separados, um de cada vez e depois
em conjunto, ambosse manifestaram prla separação, tendo emvista queestão separados defeto,
nada mais tendo o que acrescentar e quenão desejam mms viver sob o mesmo teto. Em seguida, a
MM Juíza deu a palavra ao Representante do Ministério Público: '"MM Juíza, estando devidamente
os fetos na exordial e com base nesta audiência o Ministério Público se manifesta fevorável a
homologação da presente separação". Em seguida, decidiu a MM Juíza: "VISTOS ETC/.. Roberto
Carlos Carvalho e Eliane Ferreira Carvalho, ambos já qualificados, requereram em Juízo a presente
separação para os fins de homologação a fim de dissolver os laços do matrimônio futuramente.
Alegam que não desejam mais conviver sob o mesmo teto e que do casamento tiveram 02 filhos,
ainda menores e constituíram bens, ficando a partilha destes assim como a guarda de filhos e pen^o
de alimentos já fixados na inidal, e manifestaram apenas o desejo de alterar a cláusula quanto ao
pagamento da pensão alimentícia, ficando o requerente com o dever de pagar a titulo de pensão a
quantia de (02) dois saláriosmínimos e mais a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em despesa
com sup^mercado, além das demais despesas com médico-hospitalar, educação e.tratamento
odontológico, e que abrem mão do prazo de recurso. Pedem a ratificação. Juntaram documentos de
fis. 06 a 27, ouvido o Representante do Ministério Público se manifestou fevorável pela
homologação da separação consensual. É RELATÓRIO. DECIDO. Tendo ouvido as partes que se
maoiíèstaram em fevor do divórcio, verifico que de acordo com suas manifestações e documentos
acostados a inicial, são estes elementos suficientes para conceder-lhes a separação, homologando-se
o acordo de vontades:jt^Isto posto nos termos do art. 34 e parágrafos da Lei do Divórcio (Lei n.°
6.515/77), c/c art, 1.571 do CC e 1.120 a 1,124 do CPC HOMOLOGO a separa^ consensual
requerida por Roberto Gados Carvalho e Eliane Ferreira Carvalho a fiim que surta seus legais e
jurídicos efeitos. Publicada esta em aucfiênciae dela intimadas as partes. Re^tre-se. Custas finais de
lei". Nada mais mandou a MM Juto que encerrasse o presente termo que lido e achado conforme
vai devidamente assinado., Eu . escrivã o Subscrevi.

juízaDE dire:

PROMOTOR DE

REQUERENTE

:éiTa Muni;.

Jufxo de OIrelta

thnA_

ADVOGADA NOMEADA:

53



Matrícula n°

4223
Data: 22/12/2004

REGISTRO GERAL - LIVRO 2

REGISTRO DE IMÓVEIS DE
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

r\o\ctA4.^

Fic:

Proprietário: ROBERTO CARLOS CARVALHO, brasileiro, casado, despachante, residente e"
domiciliado na Rua Almirante Tamandaré, nesta cidade. //Transmítente: MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO DOS PATOS, estado do' Maranhão, com CGC n°, digo: Filomeno Barbosa de Carvalho e sua
mulher Maria Luiza da Costa Carvalho, brasUéiros,-casados, ele fiincionário público federal, portador
do CPF n° 040.283.173-04 e C. Id n° 108.741-SSP/PI, ela do lar, portádora da Cédula de Identidade n°
1.001.025-SSP-MA, residentes e domiciliados nesta cidade de São João dos Patos - Maranhão. Titulo

de Domínio; Compra e venda, conforme Escritura Pública, lavrada nas notas do cartório do 1° ofício

no livro n° 14 às fls. 195 em data de 08 de janeiro de 1999. Adquirida por compra feita aos senhores
SabinoMendes Vieira e sua mulherEmiliana Pereira Mendes. Registro Antérior: Tendo seu registro
.anterior sob n° de matrícula3.650 às fls. 50 do livro 2-N (RegistroGeral), em data de 08 de janeiro de
1999, no CRI desta comarca. Valor: R$ 1.000,000 (um mil rèaisy São João dos Patos, 22 de dezembro
de 2004.

Característicos: Uma casa residencial localizada na Rua Almirante Tamandaré, nesta cidade de São
João dos Patos, Estado do Maranhão, medindo lOm (dez metros) de ôente, com 21,70m (vinte e um
metros e setenta centímetros) de extensão. Coberta de telhas, pareâes de alvenaria, piso de cerâmica,
com um portão e uma porta de frente, contendo duas salas, quatro quartos, três banheiros, uma
garagem, uma coanha e uma dependência de empregada. Encravada no terreno medindo 11,70 (onze
metros e setenta centímetros) de frente, com igual largura nos fundos, por 44ml0cni (quarenta e
quatro metros e dez centímetros) de extensão, .Limites e Confrontações: Limitando-se ao norte com
João Claudino, ao sul com Francisco das Chagas,- ao leste^com Rua Almirante Tamandaré e ao oeste

com AntonioPereirade Oliveira, (aa)AlcindoTupinàmbáMacêdo Costa, Notário e Registrador.

DBS; OS REGISTROS ACIMA FORAM FEITOS PELOS OFICIAIS ANTECESSORES.

Av-1-4223 —TRANSPORTE - Em virtude da substituição do sistema de livro pelo sistema de ficha,
conforme faculta a lei 6.015/73, bem como, artigo 538 do Código de normas da CGJ-MA, procede-se
aesta anotação] de ofício, para fezer constarque apres^te matrícula foi transitada do livro 2-Q, fls.
23, desta serventia em30/06/2015. Dou fé. Òoficial: Sabrina TormAlancar

SubGfíluts

Uwco

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS •MA
Registrador eTSbenio: Dlovanl Alentar Santa Bárlwra

PARdüE DA BANOElRA,S/^-CE^fTRO-SAOJOAO DOS PATOS-MA-CEP 65665-000Telefone; (99) 3551-2991-E-fliâll;contato®cartorIo$Jp.com.br

CERTIFICO, que apresente cópia, exirafda nos termos do Artigo 19 §lfl da
lei 6.015/73 éreproduçSo fiel do original aque se refere. Certifico que o
Imóvel obleto desta matricula foi adquirido por Aforamento Perpetuo,
estando pendente oResgate/Remlçao. OREFERiDq>VtRI5^E. DOU FÉ.
SSo JoSo dos Patos, 30deMarço de2017.0 oflc

Emo!: R$31,g0 FERC: R$



ESTADO DO MARANHAO

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS

SECRETARIA JUDICIAL
Rua Marechal Hermes da Fonseca, s/n, São Raimundo

FONE: 99 3551 2770

CERTIDÃO DE OBJETO E PE

CERTIFICO, em virtude do que me faculta a lei
requerimento verbai da parte interessada que, anaiísando
feitos em tramitação nesta Vara Judiciai, verifiquei
existência dos autos processuais no 16-81.2018.8.10.0126,
Ação Deciaratória Retificadora de Formal de Partilha dos
seguintes imóveis: salão onde funciona um ponto comercial,
localizado na Av. Presidente Médici e uma casa residencial
localizada na Rua Almirante Tamandaré, São João dos Patos,
distribuído na data de 12.01.2018, tendo como parte autora
Eiiane dos Santos Ferreira, ao analisá-lo, constateí que o
processo fora concluso na data de 18.01.2018 (fis. 18-v).
Atualmente os autos encontra-se em fase de conclusão para
primeiro despacho. O referido é verdade e dou fé. O referido é
verdade e dou fé.

São João dos Patos, 01 de fevereiro de 2018.

GUILHERME HÊN
Se

RIQU^MADEIRA SAMPAIO
:retárlo Judicial

e a

OS

a

PoramV:.^'.r.èjcoIhIdas custas Judiciais para o FERJ, conforme Boleto Bancário n<
18,057710-t-?0 00.17 5.1S6-0
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CEMAR

IDadesdodlente

N*(t3F2niT£ JDJ

InsutaçStt d2«M69

CompanhiaEnergética do Maranhão
fildtr.álaA, rUSQÍn* lOOLtoteamenta Qaltonáínha,
AlcosdoOia!au-Sfi9luifMaP;65JI7<>-SOO
lnicEaadMkt2QS1S.tt-3aPJ:06J7Z791/ooot-sl

Ointa doMês Véndmenta

01/2018 17/01/2018

Para atendlmenio.

Informe eMe número.

26446

ELIANE DOS SANTOS FERREIRA
K. ALMlRArni lAMAIlDARE 2S0
(fllTfól 6SU.'. (1(90 SAO lUAD DOS PAIOS -MA
(PI: y/2.7M.893-68

iiiu) iit> l.ifilii: (OrMlillüNM H0/{0;UA
f Rpiiiiloí» iril Pl«iD - TRIFASrCÜ
IVi\l,is ilt* ri-«iiibfüniku<io(Z}: O

Teiasâo Naiiiiuil: 220 V
Ul/Sc(|: 1PBS8604-<O1O

Fjlor de PoienrirtS ü

I DemonstratívodeFatummefíto

Desafção
VtHlMfllfl

itilu icut.i] H.iitil.
l 1(1 IllUl Pltjl '-UlIMI

Illl-os

' Cotfípoiiiõo do attsvmo ÍR$)

Compra de Dierela Transmissão
Itíl.^bO ' 2/1,ü/

{TilstóíieodoCanmmolkWb)

3AN DEZ IC2 (Xfr SCT ACO
úM 121» 1276 123S 1122 7M

Quantidade

iM

Preço

0,8UV1<.8
ValordtS)

(>IM/
21.81*

122/18
2/.21

O, \/

Totalapagan R$ 780,04

1. . V
DistribuIcBo {Cemar}

Ib5/J8
^ca^gosSetorfats Tributos Totst(R$|:

234,83 b34j98

' ' informações deíriôuíoi
Tributos

tty*s

m

COFINS

Bue decálculo

tíX.Mi
b34,S8

Alíquota (%1 Valor (R$1
29,0000 181,1.1

8, SI
6,1703 39,18

^eiervocto oò Hsco Período Flsca!'
I JA24I bG/I Al 8( imiDí (m]l's»(,( 8 Vlj

' f/iAormatões da eonsutnado més

N^Mcdldor Idtura Anterior ' Leitura Atual Cortsumo Qtde.iíecllas Constante
00 14.379 694 10 . 01

11712/2017 10/01/2018

7o»Td sem tn'buros ÍA$J ^

fíeavtso de Vencimento

^ Datas

lü/tn^TÍ?^ '

Informofõàspara o clien fe

694 0,U>U9[0

NúmemdoPiogramaSodal

Indicadores de continuidade •

NOVBOlf

LlitlUen

UitaTri

LlibAnu

AjuaJoLIih

DIC FIC OUIC

(.03 3.99 3.9(

rzoí 7.10 000

-24.I1 14.200.00

0.00 ooo aoo

• ^ Ct.ijuftlO SAOJOaCOOEPATOS

Wü?5l5í&" EPSOiRIj 42IJ3

'ã CE>'aS, sa nundimenko a Lei Ferisral n 12.ee7 2o 3»/d7/2Be9, declara quitado oi debito» *•«
IdtivOa «o eno Jj 2017, «eCetuando et debite* poitei-ioraenta Opuradoa, tal» eeno «» valora» de
eerr*Atet do contudo «voatueldenta nao ragittrod» ovt roviiOas da fatura«ante apu*»de» ne naieo

período. E»ta dasloraeao «ubttltui os daelaraooet aatreguai net ane» anterlort»." *
Periodott Bnd. Tarff.t Vermelha i 12/13 • bl/12 Vtrda i 01/01 • 19/01
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12/12/2017

BRASIL

Certidão Internet

Acesso à informação

ii»OFN

Récèrta Federal m\

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

Serviços Legislação Canais

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

Nome: ELIANE DOS SANTOS FERREIRA
CPF: 772.754.893-68

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

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:55:17 do dia 12/12/2017 <hora e data de Brasnia>.

Válida até 10/06/2018.

Código de controle da certidão: 6F11.BCF2.5406.1573
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

, Preparar páginaNova Consulta
I para impressão

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/EmiteCertidaolntemet.asp?nl=77275489368&passagens=1&tipo=2 1/1



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO DOS PATOS

CERTIDÃO N" 035/2018

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2018

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

REQUERENTE: ELIANE. DQS SANTQS^FERREIIM;[j "

CAD/ICMS:

CNPJ(MF) CPF: 772.754.893-6 '̂-. \/
rvINSC. MUNICIPAL: 11000340-92. / , , ,
ffV : ' • ..

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ N? 25Ò - SÃO RAIMUNDO, ll
UAÈ.'\á 11/

MUNICÍPIO: ~ ' i' j|

REQUERIMENTO DA PARTEyi^íTERESSADA/pUE;^Oá^^^ DEVE À

PELA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAÜ/--'Er^PAI^..QÜÈ PROEZA EFEITOS LEGAIS,
PASSAMOS A PRESENTE CERTIDÃOmGÀTIVÃ^PARA^ÉFEITÕS-DeI^ROVA JUNTO ÀS
EMPRESAS PRIVADAS E ÀS REPARTIÇÕES PÚB^EICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E
MUNICIPAIS, BEM COMO SUAS AUTARQUIAS.

AUTORIDADE FAZENDÁRIA:
r06.089.668/0001-33"!

Prefeitura Municipal ae
Sào João dos Patos - MA

Av. GetútioVargas, 135
CEP; 65.665^)00

LS§o João dos Patos-MAJ

ASSINATURA:

MATRICULA: %fm!tíkiikSíLím
Scc/Murtic/FazendQ

OBS: A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE DE90 (NOVENTA) DIAS.



ESTADO DO MARANHAO CERTIDÃO N" 036/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE

A SAO JOÃO DOS PATOS DATA DE EMISSÃO: 29/01/2018

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO - IPTU DO

IMÓVEL

CAD/ICMS:

CNPJ(MF) CPF: 772.754.893-68:-

r
INSC. MUNICIPAL: 11000340-92.

REQUERENTE: ELIANE DOS SANTOS#Ei#EIRA.

UÈ3íã I!

.''r -A,

:'ÍViS^

»»14 J« H V

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTETAMANDARE.N? 250 - SAG RATMUNDO.
xOytJl f'L

MUNICÍPIO: SAO JOÃO DOSPÂTOS,-MA.

ly^ // 11
''"W-

'/ /£CERTIFICAMOS APOS A% REALIZAÇAOí. DAS NECESSÁRIAS -VEFUFICAÇOES
PROCEDIDAS NOS ASSENmMÊNTÔ"S~-^EXISTENTES^I^ESTA'' REPARTIÇÃO, O

COBRANÇA DE DIVIDAS QUE VENHAM Á^-SERíAPpRADAS .E NAO ALCANÇADAS
PELA PRESCRIÇÃO QÜmQÜENAÍÍ«E;#ARA,.'QlJÉ PRODUZA''bSíEFEITOS LEGAIS,
PASSAMOS A PRESENTE CERTIDÂffNEGÃHVÃ^Pi^RA-EFÊlTÕS-DÉ-pROVA JUNTO ÀS
EMPRESAS PRIVADAS E ÀS REPARTIÇÕES PÚB;EfcAS FEDERAIS, ESTADUAIS E
MUNICIPAIS, BEM COMO SUAS AUTARQUIAS.

r06.089.668/0001-33~l
Prefeitura Municipal ae

Sâo João dos Patos - MA
Av. Gelútio Vargas, 135

CEP: 65.665-000

AUTORIDADE FAZENDARIA:

ASSINATURA:^ ^
MATRICULA : Mm MlCè U Sã líftUl

Sec/Muníc/Fozenda ^

OBS: A PRESENTE CERTIDÃO TERA VALIDADE DE90 (NOVENTA) DIAS.
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ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

SÃO JOÃO DOS PATOS

CERTIDÃO N° 037/2018

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2018

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO - DA
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

í&TERREIR^UREQUERENTE: ELIANE.DOS SANTOS

CADACMS:

CNPJ(MF) CPF: 772

./ S\

.754.893-68;-. / f]:^
Vi 'V A

¥ /iii
'A

INSC. MUNICIPAL: 11000340-92.
HJ

\:r¥

ENDEREÇO: RUA ALMIRANTEíTAMANDARE.N" 250 - SAG RAIMUNDO. /

MUNICÍPIO: SAO JOÃO DOS PATOS,-MA,
11 1 l\

••V M.
A\\ \ ii\

ru I >

y. l/A II !)
•í;:A\ \\\ \>SX ij !/ KJ

CERTIFICAMOS APÓS 'a\ REÁLIZ*À!Ç'̂ Õí DAS NECESSÁRIAsAvEM^^
PROCEDIDAS NOS ASSENTANffiNTÓS-'--EXISTENTES,^NÉSTÀ/:pEPÁRTIÇÂO, O
REQUERIMENTO DA PARTE,j DETERESSADA^QUEÍ^DÍREQUEtófoE-TÍiàDA DEVE À
FAZENDA PÚBLICA MUNÍCg;^L/'ÇESSyULYADOTf^TODAVIAíAOnÚDlfclTO DA
COBRANÇA DE DÍVIDAS QÜÉ VENHAM A-SER-jÃPJJRÀDÁS (E NAO ALCANÇADAS
PELA PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAtt '̂E,''PARA_QÚÉ PRÕbuZA'OS-i-EFEITOS LEGAIS,
PASSAMOS A PRESENTE CERTIDÃÓ-NEGÃTIVÃ'PARA'EFErTÓS~DÉl'ROVA JUNTO ÀS
EMPRESAS PRIVADAS E ÀS REPARTIÇÕES PÚBLÍCAS FEDERAIS, ESTADUAIS E
MUNICIPAIS, BEM COMO SUAS AUTARQUIAS. "

r06.089.668/0001-331
Prefeitura Municipal ae

São João dos Patos - MA
Av. Getúlio Vargas, 136

CEP: 65.6654300

U $80JoãodosPatos • MA j

ASSINATURA

MATRICULA:

AUTORIDADE FAZENDÁRIA:

•.ydcvu^ <íí^ ^
kmAííceéSíLím

—Scc/Munic/FazQndQ.:^

OBS: A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE DE 90 (NOVENTA) DIAS.


