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GOVERNO PARTICIPATIVO Estado Do Maranhão

Prefeitura MunicipalDe São João Dos Patos/MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Proposta de Preços
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EDIÇÃO 10U-2016

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Processo Administrativo n° 15900/2018
DIPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2018.

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 ab^o:

OBJETO; A Locação de um imóvel localizado na Rua Gonçalves Dias, s/n. Centro em
São João dos Patos - MA, para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial -
CAPS, destinado a atender as necessidades do Município de São João Dos Patos - Ma.

Valor global: R$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais)

Valor mensal: R$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais)

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

São João dos Patos, 20 de Abril de 2018

SANDRA MAIA COELHO DE SOUSA PEREIRA

CPF n'' 499.370.303-15
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SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

SERWNTIA"ÉXTRAJUDÍCIAL DE SÃO JOÃÔ^DGS PATOS - MA
DÍOVANÍ ALENCAR SANTA BÁRBARA

Oficiai Regisirador e Tabelião

Livro:054 Eplha:022
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:.RAIMUNDO GONÇÃÈVES DE^SOUSA

A N°:^03372

SAIBAM quantos este instrumento público ãè procuração bastante virem quê, aos
19(dezenove) dias do mês de abril do ano de 2018(doi^mii e^dezoito), nesta cidade^
de São João dps Patos, Estado do Maranhão, neste símço ExtrájudícíaI;sÍtuado no
Parque da Bandeira, S/N, Bairro Centro, perante mimí^Escrevente compareceu como
OUTORGANTE: RAIMUNDO GONÇALVES DE 'siüSÃfHraslíeiro, casadó;
aposentado, filho de Francisco Gonçalves de Sousa e Vita Carvaiho da Costa,
nascido em 18/11/1939, portador da cédula de identidade RG n° 190.&ip;;|SSg^iyiAífí
emitida em 27/03/1980 e inscrito no CPF/MF sob o n°
domiciliado à Rua Gon^ges Dias, S/N, Bairro Centro. ^ João do^atos/M/s^
Recondeòjào como oprópno.por mim Escrevente peios documentos originais amim
aprésèritadosV.bem còmÕ.-aícãpacidade para oato peias respostas as perguntas que
lhes fiz. Do que dou fé. Peio Outorgante, foi me dito que, por este instrumlntâ|ú&

^^TiP^i^gl^Ofe^termos de direito, nomeia econstitui sua bastante PRÒéjyf^itíilA:
^^ÁNDRÀ MARIA COELHO DE SOUSA PEREIRA, brasileira, viúva, do lar! filha de
Raimundo Gonçalves de Sousa e Eloina Coelho de Sousa, nascida em.25/05/1972,
portadora da cédula de identidade RG n° 035296782008-8 SESC/MA e inscrita nó-
CPF/MF sob o n° 499.370.303-15, residente e domiciliada à Travessa féricles
Machado, nv419, balfro Centro, São João dos Patos/MA. aquem conélie^mplos e
Ilimitados PÓDERÈS^para gerir e administrar a locação do imóvei Itüadb à Rua
Gonçalves Dias; Centro, São João dos Patos-MA, devidamente registrado sob n
matrícula 4523, do livra 02, no Serviço Extrajudicial de São João do^Ratos/MA,
podéhd9j'̂ m|c|uém cqnvier contratar, distratar e rescindir a'loca^%íÍ imóvel!
estipuJaT^iiyremente condições e cláusulas inclusive penais, preçóTprazÓ e'multa;'
aceitar, recusar, exigir substituição de fiança, caução e quaisquer garantias reais ou

6 -dar quitação de alíiguei, muíta: ou quaisquer pagameotos,
^ dqvida-quitação será Tèalizadajâtp|3íés de deposiW^^

conta da-^procuradófa, do-Banco^ do Brasil,-áqehcía'0603-3, conta
corrente n° =19.579-0, podendo ainda representar o outorgante perante quaisquer
repartições públicas federais, estaduais, .itiunicipais^ie/ou autarquias em tudo que
relacione oiréféri^p,j^vei, r^uer^dp p^,que- foi;Jpr^iso à bem do interesse do
outorgante. assihándò contrato, dêclàfãçãò, termo, etcl'.; enfim, tudo o mais usar e
praticar para o fiei e bom-.:de,^empê mandato, não podendo
sqbstabelêcer. Assum oÃDÚtorçarfté^da respônsabilidade civil e penal por
tòdpsiós dqcumehtòs qu^ apresentou é por todas as déciarações prestadas. Onorne

«-V-, 5" i

Parque daBandeiras/n, Centro - São João dosPatos - MA - Cep 65.665-000
Telefone: +55 (99) 3551-2991 vide versn

<•>



N®: 03372

foram fomecidos e conferidos pela outorg

assim o disse do que dou fé lavrei es^e
outorga, aceita e assina. E

004377. Emolumentos: R$ 84,50

000026730164!

. .víí .TÍAlMlífclDÓ VSUIMUMLVtÔ ÜMUUSA

. y í-

•í.-:v

'•--í ..

>;• .4 '4

/ -5 X •: x'.--v /. ^

„.o,' ,'/ •>'>;- / > 4-. . iN~: uoof^ Livro: 054 Folha:022\/:

dadÓS; da procuradorate;:Os elementos: ftivps ao objeto do presente instrumento

Fere:

e por eles se responsabiliza. E como

ãnto-que^èéndoííhe .liâÓ-émWoz-altá®?:^
" <-^Si '

>».Folha..^5í^ Jségüi^nça n° :/í$,
Selo(s): "I?2,50 = R$ ^8
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REGISTRO GERAL - LIVRO 2

Matrícula n®

4523,
Data: 12/04/2007

REGISTRO-BE IMÓVEIS DE
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

FICHA: 001

Proprietário: ELOINA COÊLHO DE SOUSA, brasileira, casada, do lar, portadora da CI/RG n°
673Í7096-9-SSP/MA e do CPF n® 862.749.103-87, residente e domiciliada na Praça da Bandeira, n°
210, centro, nesta cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhão. //Transmitente: EUVALDO

BRITO PEREIRA, bancário, portador da CI/RG n° 943-CRBA/MA e do CPF n° 352.286.014-49, e
sua mulher Maria Eugênia dos Santos Brito Pereira, do lar, portadora do CI/RG n° 1430512000-7-
SSP/MA, residentes e domiciliados na Praça Menino Jesus, n® 2105, na cidade de Mirador, Estado do

Maranhão. Título de Domínio: Compra e venda conforme escritura pública lavrada nas notas deta

Serventia Extrajudicial no livro n° 20 às fls. 39/40 em data de 12 de abril de 2007. Adquirida através

de compra feita à empresa Banco do Brasil S/A, com sede de Capital Federal e agência de n** 0603,

nesta cidade, inscrita no CNPJ/MF sob n® 00.000.000/0001-91, por todo tero da escritura lavrada no

livro 17 às fls. 37/38, em data de 07/07/2003. Registro Anterior: Tendo seu registro anterior sob n®

de matrícula 4.063 às fls. 63 do livro 2-P (Registro Geral) em data de 29/07/2003, no CRI desta
comarca. Valor: R$ 35.750,00 (trinta e cinco mil, setecentos e cinqüenta reais). São João dos Patos, 12
de abril de 2007.

Caracteristícos: Uma casa residencial localizada na Rua Gonçalves Dias, nesta cidade de São João

dos Patos, Estado do Maranhão, medindo 189m^ (cento &oitenta e nove metros quadrados) de área

construida. Contendo os seguintes compartimentos: Sala, cozinha, inna suíte, dois dormitórios,

banheiros, terraço, área de serviço coberta e dependência de empregada. Edifícada em um terreno que

mede uma área de 697m^ (seiscentos e noventa e sete metros quadrados). Limites e Confrontações:
Limitando-se de ôente com a Rua Gonçalves Dias, fundos com Acrísio Pereira de Sá, lateral direita

com a Sra. Maria Dias de Araújo e lateral esquerda com Carlos Alberto Pereira, (aa) Alcindo
Tupinambá Macêdo Costa, Noíário e Registrador.

OBS: OS REGISTROS ACIMA FORAM FEITOS PELOS OFICIAIS ANTECESSORES.

Av-1-4523 - 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

a esta anotação, de ofício, para fazer constar que apres^tematrícula foi transportada do livro 2-R, fls.
123, desta serventia em 23/06/2015. Dou fé. OoficidsfaabríMluf^f^lsnut'

Substituta

AV-2-4523 -Protocolo n® 12631, em 18/04/2018 -^i^Â^AMENTO -Conforme requerimento da parte
interessada, datado de 16/04/2018 e apresentação da certidão de casamento expedida em 18/04/2018,
pela Serventia Extrajudicialde São João dosPatos-MA, referente à Matrícula n® 031161 01 55 1961 2
00026 011 0001225 31, averba-se o casamento de RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUZA e
ELOINA COELHO DE SÁ, celebrado em 02/12/1961 sob o regime daComunhão de Bens, passando
ela a assinar ELOINA COELHODE SOUZA. Ato lavrado em 19/04/2018. Emolumentos: R$ 53,50
+ FERC: R$ 1,60 = TOTAL: R$ 55,10. Selo n® 26730048. referido é verdade. Doufé ,
Gilmar Silva dos Santos, Escrevente Autorizado.



REGISTRO GERAL - LIVRO 2
Matrícula n®

4523.
Data: 12/04/2007

REGISTRO DE IMÓVEIS DE
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

FICHA; OOIV '

AV-3-4523 - Protocolo n® 12631, em 18/04/2018 - CPF - Conforme requerimento da parte
interessada, datado de 16/04/2018 e apresentação do comprovante de situação cadastral expedido pelo
Mimstério da Fazenda, em 18/04/2018, procede-se a esta averbação paia íazer constar que
RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUSA é inscrito no CPF sob n.® 039,217.513-49. Ato lavrado em
19/04/2018. Emolumentos: R$ 53^+ FERO: R$ 1,60 = TOTAL: R$ 55,10. Selo n° 26730049. O
referido éverdade. Dou fé /\ ^^Gilmar Silva dos Santos, Escrevente Autorizado.

Ortao Único

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS -MA
Reglrtrador eTabellio: Diovanl Alencar Santa Bárbara .PARQUE DA BANDE1RA.S/N-CENTRO-sXOJOAO DOS PATOS. MA-CEP 65665^
Telefone: [99) 3S51-2991-E'fliall:contato§cartorloslp.com.br

CERTIFICO, que a presente cópia, extraída nos termos do
Artigo 19 §H da lal 6.015/73 é a roóOOOÍSOM:
que se refere. OREFERIDO ÉVERDADE^OOU FÉ. São João dos
Patos,19de Abril de 2018.0 oficial:

Emol; RS32,40;FERC..,.

Poder Judiciário V
THbunal da Justiça'

doMarantiSo ''

CERTIDÃO

,§158

y/tfajraiS

VIA ,
CkCIAL



foFício Único
SÃO JOÂÒDOS PATOS - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Registrador e Tabelião: Diovani Alencar Santa Bárbara - Substituta: Sabrlna Torres Alencar

CERTIFICO que, nesta data, na forma da Lei de Registros Públicos - Lei 6015/73, foi
prenotado o título a seguir discriminado:

Protocolo n°: 12631 Data: 18/04/2018 Vencimento: 18/05/2018

Natureza do título: AVERBAÇÃO Apresentante: RAIMUNDO GONÇALVESyDK
Situação: Aberto WÍ^ po^erju
Emol: R$ 26,20, FERO R$ 0,80, Total R$ 27,00

uso GERAL

o
X)OS fi>

o'

'serVenti/
ÍIAL

tlça

V

São João dos Patos, quarta-feira, 18 de abril de 2018 _0609247g0iL
i-JSÍ

Cessarão automaticamente os efeitosda prenotação se, decorridos 30 (trinta) dias do seu lançamento no Protocolo,
registrado por omissão do interessado em atender as exigências legais.

'̂'niarSiíy^os Santos
'ão tiver sido



ERÜBLlGA^FEDERATlVAfEXD^íBRiiSSIt

ISmi»'"'"" » MARANHiO
ãSTIjyTOlDElíDÊWTIIIl^ ÂO

rO!-'^

^MítWmSài

visfl cfi 'v »^s!

5'^

NASaMEKTO

DA?EM;TODO:<aTERRrrÔRIO'NAGIONA'IlÂ)S^^

fASçimm
Ir^^íiffiÇAímaLCP

ÇpNlRIBUIKF.

r

í

SggaSCVAElDA/EMJFQDO on'ERRlTOR10 NA



.•RERUBCICA^K :brasie:k

^ i -jjSÀiÍB^T.,'-'»', •% ií'

WrnÊmm

^7CÁ'RTElRA''0"EMDECT-|IiAtiE»:^§^^^l^'^É

VÁÜDA.EM.TODO'Q^TERR'TQBIO-y< '̂Q^- '̂;
^ ' •-^"•«•7 • |-r,i-'• •

o^^í^íijsgooija

'•• -i| ' X '
-'-t M ^.V ^.r.^^fiÁTT^T'no'

íJPr26

•'ii"&iaa

ASfeiNATUflADO OtRETOR

.i^FT.TJ.r7-lfilR3JE^A3a;g3"?lfe

ssrriiTisffi;

ELOINft

•DAtWDÊNflSÇlMENT

25/05/197

il
I i =1

MINISTÉRIO 0,A FAZENDA
Receita Federal

CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Número de Inscrição

499.370.303-15
Nome 9

SANDRA MARIA COELHO DE SOUSA PEREIRA

Nascimento

25/05/1972

Cartão do uso possoal e Intransforivc!
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade

Emissão

NOV/2010
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13/04/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla>Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUSA

CPF: 039.217.513-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral 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 de1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, 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 08:00:28 do dia 13/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/10/2018.

Código de controle da certidão: 36A4.16DC.589C.F684
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



19/04/2018

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

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

Nome: SANDRA MARIA COELHO DE SOUSA PEREIRA
CPF: 499.370.303-15

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a serapuradas, 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-Geral 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.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 11:23:10 do dia 19/04/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/10/2018.

Código de controle da certidão: FC7C.3BD3.C37D.0048
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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''' çffcnte'̂ "- -•-•'
RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUSA
R. (i()/JCAI.VES DIAS 7S
CliUrRÜ 6SG6'j-tíaO SAÜ JOÃO DOS PATOS -MA

CPF: 039.21/.S13-49

Tipo iltí Tarifar COnVfHClOlíAl HütlOHIA
Clâã^lfiLriL.iOs Resid. Qalxd Retida BPC - MUI20F
Perdas de Ti'aiisfon[kicau(%): 0

fDemonstmtlvodeFaturaihgntõ; •

Descrição

Ciislo <Il* <lis|<n(iUiil id.lile
rip-Iliiii Ptil) l'ri-f Murili
Multa
Juros

Quantidade

Tensão llanina]: 220 V
UL/Seq: 70130003-1.710
Nf Medidor: 1102214S208
Fator de Potência: 0

Preço Valor (PS)

S/J2
2, 1.3
0.C3
0,22

.Total a pagar: ;!B$^8/9€r„, : —

fCcmpòsJçõódó wnsümo ffií/i 1
deEnergia ^ra^^missão ^ls^^ulgão(Cemar) Setoriais Tptr^j^S):

^iHifíiárleõdo ConsljmWíÍSvi^^!^_^

•
HAR FEV UN DEZ tOV OITT
e e tfl 274 398 44B

0nfornia^es<íò '̂sum^o^ês '̂

r/nformoçõè5'defn'fet;fos:."

Tributos Basedeciiculo AUguota0i] ValorCRS)

ICMS 0,0000 0,00
o[s B,92 0,4640 0,03
CoFINS 5,92 2,1370 0,12

^fíese^a^óá'àFÍsco'S'Nríõho.Í-isiol^C^
fJJAG89UI'JAbtía JSlf.Â22B5U8S9UFChDl

•,- A.jT"' " -•'"^T^(^TdiifaseminhiiíosIR$j,
N*Medldor Leitura Anterior LeituraAtual Consumo Qtde.dedIas Constante

1Í022J48208 24.074 24.602 08 30 01
20/02/201822/03/2018 altai uM.anaal.gev.br I

'Reayiso de Véncirri^niô '̂̂
Ate a esrlsiao desta conta nao foi-identiti--

cade e paBcnente du(s) d«blto(t) ao lado. - DÉBITOS
O <i»a paeaaente ata"! data Bâ/e4/:018 lapl
icara na suspensão do /ernoclmente, da aco
rda com Ias.414/19 ert.172 a lal 8987/93,

art.S 3, Inclusão SPC/SERA^ a outras in

edldas da Cobrança. Eot caso Ja suspensão,
sare condicionado a quitacao da todos oi d
ebitoi. Caso ja lenho pago, fa»Jor dasccnsi'
derar asto raavlto. ' _
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22/03/£Ü¥é« 22fei3??fttí° ^99f2^'r!?

;/n/prrnqções para o cliente-

•Número do PhàramaSoüalr.

• :T " " /

^néícãtlõradecòntínuldáde'̂

JANI2DIB

MttaUsn

MetaTri

MstiAnu

Apuredstlen

DIC FIC DMIC

I.S2 3,ti 3,84

UAI 7.10 0.00

24.11.. 14.20 0.00

1.81 1.00 íjS

•|̂ iJ|;^Conjuh!o:SAOJOAC OOS PATOS
EUSp(R$):8.8;

DEBrroSi 92/2918 R8S.9B
•A CDWR, ao atandloonto a Lal Faderal n 12.997 da 29/07/2909,'daelara quitado os dabitos ra

latlvos ao ano da 3917, excetuando os dsbltos pastarlerisanta apurados, tais cone es valorai ds
carrantas da censuoo avantunloenta nao registrado ou rauiseas da faturnsanto apu*ados no messo
período. Esta daclaracao substitui ai daclorocoes antraguas nos anos antarioras,"

fc-,.s... apL,i r—ie . . 77,BS


