
PROPOSTA DE PREÇOS^

{

r

A

Prefeitura Municipal de São João dos Patos
Processo Administrativo n° 15200/2018

Dispensa de licitação n° 12/2018.

Em 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 07 de Setembro, s/n, Centro em São
João dos Patos -MA, para funcionamento da Escola Municipal Evangélica Batista, destinado
a atender as necessidades do Município de São João Dos Patos —MA.

Valor global: R$ 23.700,00 (Vinte e três mil e setecentos reais)

valor mensal: R$ 2.962,50 (Dois mil novecentos e sessenta e dois reais e cinqüenta centavos)

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

São João dos Patos, 11 de Abril de 2018

. (Z/Á/
igreíA^bãtista do cordeiro

CNPJ n° 07.146.202/0001-95
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ESTADO DO MARANHÃO

PODER judicia Rio

ALCINDO TUPtNAP^BÁ MACÊDO COSTA
ESCRIVÃO DO 1° OFÍCIO

CERTIDÃO
A»IÃt

tflnaiohB iíiÜU

CERTIFICO com a faculdade que me confere a Lei e a pedido verbal de pessoa

interessada» que revendo nesteCartório do 1° Ofício a meu cargo o livro de Registro de Imóveis»

sob'n°f"dé'^Ma1rícüIá'3;684' às fls. 84 do Livro 2-N (Reg. Geral)» consta o r^istro do teor
II o. , .... ,*%. . ^ ,

s^inte: vUrniterr^o do Patnmônio da Prefeitura municipal, sito à Rua 07. de setembro, nesta
•'•.•liwwJtfli'»»*»"

cidadéTmf^mdbÍ0;g7^(onz©"m^ e oitenta ©sete centímetros) de frente, com igual largura de

fiind9S,';pòr;34,0Ò^^(í:r^^^ metros) de extensão. Onde se encontra edifícada unia casa

residencial coberta detelhas;^p^edes de adobes, pisode cerâmica, com01 portão^.e 01 porta. 02

janelas de frente, havida pôr construção própria, medindo 10,00 (dez metros) de frente, por

19,80 (dezenove metros e oitenta centímetros) .LIMITES E GOKFRONTAÇÕES; Limitando-se

ao Norte' e-"'Leste-com o mesmo, ao Sul com Adelso, ao Oeste com Rua 07 de setembro.

ADQXJIRENTEj PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO CORDEIRO, CGC. 07.146.202/0001-

95,ííffl«sta:cldãÓ£.tRAMSMrraOT^ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS

PATOS, ESTADO DQrjVI^^ CGC 06.089.668/0001-33. itrULO: Aforamento

porp^o co^prme Cart^àe'Aforamento íí° 046/99, Zona Urbana, expedida e assinada pelo
prefeito municiai Celso Antonio da Rocha Santos Sobrinho e pelo Secretário Geral Djalma

-MendèS fdat^stâíimVdafãl^í^ 18 de maio de 1999. Com certidão da referida casa no verso da
,'Cáriá|®5típf^^ às fls. 023 do Livro descartas de Aforamento n® 24 da
' secrefeià^d^pre^^ VALOR: R$ 6.000,00 (seis mil reais). São João dos Patos,
21 de maip^ de 1999if',0.nir^erido é/^dade Dou fé. Está conforme o original

Eu''Sficíal'do'ÍÍRegistro".Geral" o" subscre\'i e
- 41. <-«1-. Jjj. .-Ls,.

digitei.'
I*.I -í

rr-r*"!

P oficM do
Âlõhão TãpSf'^^^ Macedo

üm«ert0i-C8mpos;^i7ff**-~'̂ BecriviM nu í
Cf'• í 65. 665

"• joh
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^1.999



ft6.f>89,668/in"t-33 '
Prefeiwa Municíeai cie

São João dos Paios MA.

Av. Vargas, « SS

c:.P; i».Í8i*ai8

Sí. j«o ^« MUMCIPAt DE SÃO JOÃO DOS PA
ESTADO DOjyiARANHÃO

Càrta de Aforamento n®

^. ív ^ ,
RQc:^..SaníiQa.%hT,ii3íjb./...i.wi, Prefeito Municipal de

; Jq®?N^^rpnhãOj,atepdepdoaouqye ihe.requereij
.....Ãist .4o..|;r?.4.®i?.o.Q^y.;. .J?7Í.4.?202/oooi-95 reslderite nee+a ci-Hade

" r' r .^T-' Z'-' I -o- -s . . ^;.
concede^lheporaforamento perpetuo ..uiti..ísâ?.T.9í5.Q..do...Pst.?.in?.Qnlc>...4.^..J!?.?.f''slf.'ti?;a..'̂ j4n?i?.iP.3j.j. si^9
.."à.fíuá.'7..33^;4•?i^i^íV^.[R.ft.•5^.44.QT.4I.J.?.Ttp„.'foí?T2^.[i?!??;íôs'"_.3\'c^ df3 frente, oçm

-c.'±gl3k4.EãX^^^.^nix.^UíídQifriíO^.. .a'. .qu,atro\metT;^)_;de

..i^ortSiíSjí3^;^:grsjaí.BatList3p^ab.íSul./ccnir.i:4dsiso.^.ac.i$sts.'Bcin'.;BrIanGct,i;ãci'.nsst.a.cc.Ti..Eua..7.....

•Szít,.

i

•e transfere-lhe pela a presente;' que lhe servirá de título de aquisição, o domínio útil dcí^feferido
terreno, que òforeiro gozará comoseu, não podendO;i;porém aliená-lo ou dá-lo em pagamento, sem
prévio aviiso à prefeitura dò munição; ^ ^.

Oreferidofica obrigado a pagaranualmente nomêsdejunho, oimposto de
-- 'Sjíi''

., valor do foro do aludido terreno
e o aforamento exiguirí^^e-á ocorrendo qualquer um doscasos enumerados no artigo seiscentos e
noventa e dgis, do CóBígQ^^ voltando ao senhorio odomínio útil do mesmo terreno. Em virtude
d( passar esta carta de aforamento, que assina com o foreiro e depois de

ser^entfêguè^ este.re?

Dado-e passado na Prefeitura Municipal de São João dps Patos.

" dq^jpêside- tnalo................ , do ano de mil novecentos e
secretárióa escrevi

...s.áatâi.

Br.àsiaira..Xgi'âJa..'Bat.is.ta..do...OQ?.d.$iSa ^obrinbo'

•foX.e-Í230 -.T.-;.. ; .....\.\,

Registrada a fis. .023 ;..., dd;livrd,jde.^^^^ de Aforamento n^: ..7^.^?;r...?..^V:?.'':r.?.!. 1...
Secretaria da Prefeitura l^nicipaí deSão;Joj^os Pato, ...íB. íde ..Ç;.ii:liaiií:ííGÍI:S41®9.

ÍT ,, rc-.:'«íS

OSecretário • >- r - a r . ^ ; j
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Certifico a req,uârimento verbal da parte interessada,

q^ue em "busca aos Boletins de Cadastros Tmo'biliarlos desta Brefaltura,

constatei o lançamento em nome da Primeira Igreja Batista do Cordeiro, de*

• uma casa residencial sito "7 dçí'̂ tW"bro^, ertcr^avada nrf t^rrehò oons—*
' ^ f" r'' 1—' . .

tant-e 'da presente Cajta de .^foramento Perpetuo OA.6^99^ coberte de ^«Iba
^ jTo . lo--"'

paredes de adobes,, p.iso na cerâmica, com 1 portão, 1 porta, e •? janelas de
r ~ 11 - r • r - ' r •"

r frente,,.^.a-vida por-iconstpução-. pro•pr^lay me^fir}^Qv '̂Pfn: metros '5=^0 ^^frabte

' - - ' r ^bi;iíí5>'"8C^ •(dezenove-" mstTo'g -e oitertfcu- cVnt?imetrpS:y-'da- estensao». liiml-tan^o-s

• ' ao T^rt,e- e •le'sta pom' o masmo-,'" ab "SuT"Pomf^^Adelso-,' ab" ^bste- cèm'̂ a '
••/. i.\.-- • r" . -. ,.

Setembro. Seu valor venal e de 6,00G,00 (seis mil Téaip)i "^a õ b^e cdn'.i-

nha no^ ar^quivos.desta.^scretaria. .Pjalma ^©n^es da Costa Secretário '^ arq.utvo

"de" A.dministração, ,0 .datilografei e assino*
TI T> T« •?

\

são JoãQp.dos Patos 8 de maió de 1999

rr

Pjalma fc'̂ nc
Sec

es\^^^s
nistraç

sec. "í*

APRESENTADO PARA REGISTRO^

PROTOCOLADO sob n*^4.^77 às íls. 97v do Livro
-o - ' • • • r .'X' f"

REGISTRADO sob n° MAT3.684 às fls. 85 do Livro2-1
• f

REGISTRADO sob n° 3.685 às fls. 71 do Livro 4-C (Ind. Real) e sob N

de prdan3. 901 às fls. 79-v ÀLivro 5-B (Ind. Pessoal).-
Oreferido evefdaídej Dou fé

07.636.202/0001-73
Sât João das Patas Csrtório ].* Otfd»

Ry» Humbsrio Campos, t/o t ,

CEP ! S5. SeSrOOC '

São Jòão dos/P^£js,
.AA<>|

RastroOfídí

Titfin&viM Macedo
do píks#';

. -o *

São -Joio das Patos —• hAaraoãaQ
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Válida até

Finalidade

Contribuinte

Inscrição

Atividade Econômica

CPF/CNP3

Endereço

Estado do Maranhão

Prefeitura de São João dos Patos
Secretaria Municipal de Fazenda

Setor de Tributos

CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NO 37003279

IPTU # IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA

10/08/2018

FINS DIVERSOS

I IGRBA BATISTA DO CORDEIRO

11023277-34

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

07.146.202/0001-95

RUA 07 DE SETEMBRO 437 CENTRO SAO JOÃO DOS PATOS MA

1-33")
^eíeiiura Municipal ae

SãoJoão dos Patos - MA
Av. Getúlio Vargas, 1J5

CÊP: 65.665-000

L São João dos Patos-liflAJ

CERTIFICO, para os devidos fíns, que de conformidade com as informações prestadas pelos ógaós
competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente NÃO constam débitos.

Ficam, todavia, ressalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a
ser posteriormente apurados.

"i.

A presente certidão original, sem conter rasuras, emitida em duas vias de Igual teor e forma, tem
validade até a data acima especificada.

SAO jOAO DOS PATOS, 12 de abril de 2018

Observação

FRANCISCO LOPES CARNEIRO

Aeente de Tnbuto&^iscais

Francisco Lopes Carneiro
Diretor de Divisão Imobiliária

Matrícula 00094/1997

'V -•



Válida até

Finalidade

Contribuinte

Inscrição

Atividade Econômica

CPF/CNPJ

Endereço

Estado do Maranhão
Prefeitura de São João dos Patos

Secretaria Municipal de Fazenda
Setor de Tributos

CND - CERTIDÃO NEGATIVA DE

NO 37003280

DANT # RECEITA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

10/08/2018

FINS DIVERSOS

I IGREJA BATISTA DO CORDEIRO

11023277-34

ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

07.146.202/0001-95

RUA 07 DE SETEMBRO 437 CENTRO SAO JOÃO DOS PATOS MA

uv.r331
Prefeitura Municipal ae

São João dos Patos - MA
Av. Geíúlio Vargas, 135

CEP; 65.665-000
João dos Patos -MA J

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as Informações prestadas pelos ógãos
competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente NÃO constam débitos.

Ficam, todavia, ressalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a
ser posteriormente apurados.

A presente certidão original, sem conter rasuras, emitida em duas vias de Igual teor e forma, tem
validade até a data acima especificada.

SAO JOÃO DOS PATOS, 12 de abril de 2018

Observação

R^(FR^CISCO LOPES CARptEIRO
Agente de Tributo^íscaís

Francisco Lopes Carneiro
Diretor de Divisão Imobillafií

Matrícula 00094/1997



r08.089.868/0001-331
Prefeitura Municipal ae

São João dos Paios - MA

Estado do Maranhão c|p-65í65-000^^^
Prefeitura de São Joãodos Patosj^g^jQ^gcjosPaíOb-iyiAJ

Secretaria Municipal de Fazenda

Setor de Tributos

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

N» 37003281

válida até 10/08/2018

Finalidade FINS DIVERSOS

Inscrição 11023277-34

Contribuinte I IGREJA BATISTA DO CORDEIRO

CPF/CNPJ 07.146.202/0001-95

Endereço RUA 07 DE SETEMBRO 437 CENTRO SAO JOÃO DOS PATOS MA

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos
competentes desta Prefeitura, em nome do(a) requerente, NÃO CONSTA DÉBITOS referente ao contribuinte acirr
especificado, inscritos ou não na Dívida Ativa, até a presente data.

Ficam, todavia, resalvados o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquerdébitos que venham c
ser posteriormente apurados.

Apresente certidão original, sem conter rasuras, emitida em duas vias de Igual teor e forma, tem
validade até a data acima especificada.

Cordialmente,

SAO JOÃO DOS PATOS, 12 de abril de 2018

Observação

^ FRAKtiSCO LOPES CALEIRO
Agentede Tributos^iscaís

FR^CISCO LOPES CAMEIRO
tgentede Tributos^iscaís

Francisco Lopes Carneiro
Diretor de Divisão Imobiliária
Matrícula 00094/199?

IRETO

Sec/MünIc/fa®"^°



OhcÍo Único

Ata da Assembléia de Posse da Diretoria da Primeira Igreja Batista do Cordeiro CNPJ-
^ ^V.' ^ ' '

07.146.202/0001-95, realizada em sua sede ná.Rua 7'tíe Setembro-437, nesta cidade, àsvinte
horas e trinta minutos, do dia vinte e um do mé^ de janeiro do ano de dois mil e dezoito, o
Pastor Uzandro Borges Neto, que a presidiu, declarou aberta a sessão na presença dediversos

convidados, os membros e congregados da Igreja, a fim de empossar a diretoria eleita para o
ano em curso. Após a leitura da Palavra deDeus, feita pelo Presidente da mesma seguem-se a

apresentação dos membros eleitos: presidente. Pastor Uzandro Borges Neto, RG:

045155052012-04 e CPF: 521.097.633-53, primeira vice-moderadora Josilene Santana Nolêto

Santos, segundo vice-moderador José Roberto da Silva, terceiro vice-moderador Edilson

Carvalho Cardoso, primeira secretária Kátía Milena Evangelista Uma, segunda secretária

Zenóbia Farias de Oliveira, primeira tesoureira Elisãngela Azevêdo Tavares com o RG:

115476099-2 e CPF: 924.109.103-78,|sá'áníia.:tèsõUçeirà Oliveira dos Santos. Em
seguida foi feita uma oração consagratóri^.d^arando empossa'dá ã diretoria da igreja. Nada
mais havendo atratar, foi encerrada asessâD''àsvinte'éumá'hor^. Eu Kátia Milena Evangelista
Uma, lavrei a presente ata que após sua leitura e aprovação será por mim e pelo presidente
assinada.

lã Secretária

! '

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃo7oÃO~DOSpÃtos-
RegistradoreTabelBKDioKmlAIencarSamaaáfhafa • o ^
PARQUE MB«l>EJRA.5/N-CEm0-SÃOJ(tfO0W

(99) 3551-2991- E-m3lI.-iontatoftartpffojjp.com.br
Protocolo nE; 980 —
Reilsiro n®: 980, Uvro A •7 FIs. 39/39
Dou 16, São JoSo dos Patos-MA , (»/04/2018.
^r«entado pelo (a) Sr{a): LIZANDRp^eftSES NETO. que em Ofído

SrasSr o\c«.st.o t

Presidep^

m x>

GILMAR SILVA
Emolumentos: R$ 61,90Tferc

00002

icrevente Autorltado

= TOTAL: RS63.60. Selo:
729946.

PedorJütíl

USOGERAL
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13/04/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA

^ Secretaria da Receita Federal do Brasil
Pròcuradoria>Geral da Fazenda Nacional

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

p

Nome: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO CORDEIRO
CNPJ: 07.146.202/0001-95

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive ás 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 Intemet, nos
endereços <http://rfb.gov.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 08:00:12 do dia 13/04/2018 <hora e data de Brásília>. ••

Válida até 10/10/2018.

Código de controle da certidão: 8459.CC56.05D4.0F3D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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~ ^ São João dos Patos MA x
Telefone (9Ô) 3551 3330 M ^ .s

^ "'z" 4 ' í'
•Nosso'Numero:r ;24000000000041658i8;
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