Proposta de Preços

Prefeitura Municipal de São João dos Patos
Processo Administrativo n° 16800/2018

Dispensa de licitação n° 16/2018.

Em atendimento a consulta formulada por esta comissão venho apresentar

proposta de preços, referente a locação de um imóvel em consonância com anèxo
encaminhado na consulta supra citada, segue conforme abaixo;
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$ 14.420,00 (Quatorze mil quatrocentos e vinte reais)
í

Valor mensal: R$ 2,060,00 (Dois mil e sessenta reais)
Validade da Proposta: 30 (trinta) dias para pagamento avista.

São João dos Patos, 28 de Maio de 2018
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Parque da Bandeira, S/N, Bairro Centro, perante rnípiMÊscre^ntÉt8o§^rece^ft%rè%^^^
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SÀfslDRÃ lâÃÉÍÃ COELHO DE SOUSA PEREIRA, brasileira, viúva, do lar, filha dè
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 nò ' "

CPF/MF sob o n° 499.370.303-15, residente e domiciliada à Travessa Péricles ^

,fe?;Í!7° Dentro, São João dos Patos/MA, aquem conjéie^^plos

9®'"' * ®administrar a locação do imóvel sÉado4 Rua ^

Gon^lves^-bias; Centro, São João dos Patos-MA, devidamente registrado sob n% •
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praticar para o fiel e
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o^^u.torga|Ôáió1já##ponsabilidade civil e penal por
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REGISTRO GERAL - LIVRO 2
Matricula n°

4523.

FICHA: 001

REGISTRO-BEIMÓVEIS DE
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Data: 12/04/2007

Proprietário: ELOINA COÊLHO DE SOUSA, brasileira, casada, do lar, portadora da CI/RG n®
67317096-9-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-CREA/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® 1430512000-7SSP/MA, residentes e domiciliados na PraçaMenino 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.

Característicos: Uma casa residencial localizada na Rua Gonçalves Dias, nesta cidade de São João
dos Patos, Estado do Maranhão, medindo I89m^ (cento-e oitenta e nove metros quadrados) de área

construida. Contendo os seguintes compartímentos: Sala, cozinha, uma suíte, dois dormitórios,
banheiros, terraço, área de serviço coberta e dependência de empregada. Bdificada em um terreno que
mede uma área de 697m' (seiscentos e noventa e sete metros quadrados). Limites e Confrontações:
Limitando-se de fiente com a Rua Gonçalves Dias, íimdos 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, Notário 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, deofício, para fezer constar que a pres^tematrícula foi transportada do livro 2-R, fls.

123, desta serventia em 23/06/2015. Dou fé. Ooficiah3^0^rina^p"'
Kfti8niit'
gubsütuis

AV-2-4523 -Protocolo n® 12631, em 18/04/2018 -^CÂ^AMENTO -Conforme requerimento da parte
. interessada, datado de 16/04/2018 e apresentação da certidão de casamento expedida em 18/04/2018,
pela Serventia Extrajudicial de São João dos Patos-MA, referente à Matricula 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 Ü2/I2/I96Í sob o regime daComunhão de Bens, passando
ela a assinar ELOINA COELHO DE SOUZA. Ato lavrado em 19/04/2018. Emolumentos: R$ 53,50

+ FERC: RS 1,60 = TOTAL: RS 55,10. Selo n® 26730048. X) referido é verdade. Dou fé
Gilmar Silva dos Santos, Escrevente Autorizado.
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REGISTRO GERAL - LIVRO 2
Matrícula n°

•

4523.

FICHA: OOIV "

REGISTRO DE IMÓVEIS DE

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Data: 12/04/2007

AV-3-4523 - Protocolo n® 12631, em 18/04/2018 - CPF - Conforme requerimento da parte
interessada, datado de 16/04/2018 e ^resentaçâo do comprovante de situação cadastral e:q)edido pelo
Mimstério da Fazenda, em 18/04/2018, procede-se a esta averbação pára âzer 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.

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SAO JOAO DOS PATOS -MA
Reglstrador e'ftbeIl3o: DIovanl Alencar Santa Bárbara

PARQÜEDABANDEIRA,S/N-CENTRO-SÍOJOÍO DOS PATOS-MA-CEP 65665-000
Telefone: (99) 35Sl-2991-E-inaI]:contatol®eartorie$Ip.com.br

PoderJudiciário i',
THbunaldeJust]ça:*.>;

CERTIFICO, que a presente cópia, extraída nos termos do
Artigo 19 §lfl da lei 6.015/73 é reprqduçj
que se refere. OREFERIDO ÉVERDADE.
Patos,19 de Abril de 2018.0 oficial:

£moliRS32,40jFERC:l^. -. -j.

lo-orlglnal a

ISo JoSo dos;

cOOOOO-íMte
JÔ002Ó73Í
Q0002ó73Q<

ício Único

sAOJOÂÒ DOS PATOS - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Rcgistrador e Tabelião: Dlovani Alencar Santa Bárbara

- Substituta: Sabrina 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 GONÇALVE^
Situação: Aberto
Emol: R$ 26,20, FERO R$ 0,80, Total R$ 27,00

Poder Ju
Tribunal de

do Maranh

USO QERAL

São João dos PatoSi quarta-feira, 18 de abril de 2018

0Q002673QML

Cessarão automaticamente os efeitos daprenotaçõo se, decorridos 30 (trinta)dias doseu lançamento no Protocolo,

'âo tiver sido

registrado por omissão do interessado em atender as exigências legais.
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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 A DIVIDA 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 ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, reiativas 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.
V .

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 19/04/2018 <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.
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13/04/2018

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: RAIMUNDO GONÇALVES DE SOUSA
CPF: 039.217.513-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 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 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 08:00:28 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.
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