
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Assistência Social
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JUNTADA DE DOCUMENTOS

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 0401018/2021, os documentos da
Sra. Linete Barbosa de Fontes Sarros, portadora do RG n" 043.069.662.011-4 e do
CPF n° 179.337.814-20, com vistas a deflagração de Dispensa de Licitação para
locação de imóvel destinado ao funcionamento do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos, do município de São João dos Patos/MA.

São João dos Patos/MA, em 06 de janeiro de 2021.
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pp/entfa Extrajudicial
AIcíndo Tuptnambâ

Mncèdc Costa
<itular dn Scrvontla j

Extrajudicial
Marciis Aurélio Ma-I
^ ,codo Costa
substituto da Sor>

vcniia Extrajudicial']
S.J. dos patõs-MA,

ESTADO DOMARANHAO

munigítio de São joão dos patos

alciKdo tüpinambA macêdo costa

NótArlo c Regisfrador

LIVRO 15 fls 107/108

ESCRITURA PÚBLICA DECOMPRAE VENDA

COMARCA DES. J. DOS PATOS

DISTRITODE S. J. DOSPATOS

MARCUS AURÉLIO M. COSTA

Substituto

2° TRASLADO

VALOR. RS 2.0Q0,00 • ^
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SAIBAM quantos a presente escri-tura pública de compra
e venda virem, que no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Hsto de Dois Mil (2000) aos sete (07) dias do mês de ^3unho,

^esta cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhao, no
Cartóri do 1° Oficio, â Rua Humberto de Campos, perante mim.
Escrivão Público e as testemunhas adiante nomeadas e assinadas,
compareceram partes entre si justas, avindas e contratadas, a
saber; - De uma parte como Outorgantes Vendedores: JOSE tmRTINS
NETO, e sua mulher VALDIRA LUSTOSA MARTINS, brasileiros,
casados, ele aposentado, portadores da Carteira de Identidade n
175.777-SSP-MA e CPF n 008389773-91; residentes e domiciliados a
Rua Gonçalves Dias, nesta cidade; Estado do ®f®
lado como Outorgado Comprador; JOSE SEVERINO DE SARROS FILHO,
brasileiro, casado, comreciante, portador
Identidade n.° 1.398.050-SSP/PE e CPF n. 150.266.204-34,
residente e domiciliada à Rua Sá Sobrinho, s/n, nesta cidade,
-'essoas conhecidas de mim Escrivão Público e das testemunhas,

-pelas próprias de que trato e dou fé. E perante as mesmas
testemunhas, pelos outorgantes vendedores me foi dito que sendo
senhor e possuidor, a justo titulo e absolutamente livre
desembaraçado de quaisquer dúvidas de .
hipotecas mesmo legais de: Uma casa
Gonçalves Dias, nesta cidade, com as seguintes
cobLta de telhas, paredes de adobes e alvenarias, teto ^
madeira de Lei serrada, piso de mosaicos e ^
jardim de frente, e uma garagem para carros na
cor uma porte e duas janelas de frente, contendo dez (10)
compartimentos; um terraço, duas metros de
copas, uma cosinha e uma despensa, "terreno
frLt; por
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No'rté limi-ta-"sé com José Mendes de Oliveira e ao Sul com
RòcildoLopes dã Clruz. TÍTULO DE DOMÍNIO: Adquirida por compra
féita ao Sr, Leonidas Evangelista Lima e sua mulher Maria do
Socorro Costa" Lima, conforme Escritúra Pública, lavrada nas
hota-s 'do Cartório do 2® Oficio desta cidade. Livro de notas n°
5T- 'às- fls. "50^ 52 em data de 28 de novembro de 1973. Devidamente
f^gd^iãda' sob n°2838, às fls. 154-v do Llivro 3-A de Registr^
der/imóvel, no CRI desta comarca registrada no Cartório de^

• Rff |̂"éro de Imóveis desta Comarca de São João dos Patos, sob'^
h°2:8f3;87154-v/3-A, e, achando-se contratado com . o outorgado
comgfador por bem desta Escritura e na melhor forma de direito,^
pá-fé"' lhe vender, como de fato vendido tem todo direito, posse,
domMio, ação e jús que possue sobre dito imóvel. Pelo preço
justrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) importância essa que do
outorgado comprador confessa e declara já haver recebido em

•. %óeda corrente pelo que diz pago e satisfeito dando o outorgado
^.>^omprador plena e .geral quitação, prometendo por si e seus

sucessores fazer boa, firme e valiosa essa mesma venda,
obrigando-se em todo o tempo, como se obriga a responder pela
evicção de direito, pondo ao outorgado comprador a par e a salvo
de quaisquer dúvidas futuras e transmitindo nas pessoas do
outorgado comprador todo o seu dominio, posse, direito e ação na
cousa vendida, desde já, por bem desta Escritura e da Cláusula -
CONSTITÜTI. Pelo outorgado comprador perante as mesmas
testemunhas me foi dito que na verdade acha contratado com os
outorgantes vendedores: José Martins Neto e sua mulher Valdira
Lustosa Martins sobre a presente compra, aceitando-a ,pelo preço
mencionado de Dois Mil Reais e esta escritura, em seu inteiro
teor, tal qual se acha redigida, ficando ratificados todos os
dizeres impressos. De tudo dou fé. Em seguida, foram-me
apresentados os seguintes conhecimentos de impostos pagos e

^'certidões e um talão de imposto pago referente a presente
transmissão e expedido pela Prefeitura Municipal de São João dos
Patos, Estrado do Maranhão: documento de Arrecadação municipal"
DAM. Nome ou Razão social; José Severino de Barres Filho-

Endereço: Rua Sá Sobrinho, nesta cidade.Valor:R$ 42,00-junto ao '
Banco do Estado do Maranhão, S/N, local. Especificação da
receita ITBI e Certidões Negativas. Em seguida vão transcritas
as Certidões Negativas de Quitação das Fazendas Públicas,
Municipais, Estaduais e do Cartório de- Hipotecas a seguir
transcritas: Certifico negativamente ficando reservado o direito
da Fazenda Municipal de cobrar qualquer débito que venha a ser
posteriormente apurado. Sacretaria de Administração da
Prefeitura Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão,
aos sete àias de junho de 2000. Certificamos após a realização
das necessárias verificações de requerimento verbal de parte da



'iftjtfêressada que os requerentes nada deve à Fazenda Pública,
Estadual, resdsalvando, todavia, o direito da cobrança de
devidas que venha a ser apuradas e não alcançadas pela
prêscriçãoquinquenal. E para que produza os efeitos legais,
passamos a presente certidão negativa, para efeitos de provas

• jérito ao Cartório do 1® Oficio. São João dos Patos, 07 de junho
• de 2000. José Ribemar de Carvalho-Agente da Receita Estadual.

.C.ertifico e dou fé , que revendo neste Cartório do 1° Oficio, os
.Irivros de Registros de Imóveis, neles não consta nenhuma
ano.tação de hipotecas contra José Martins Neto .e. sua mulher
..Valdira Lustosa Martins. São João dos Patos, 07 de junho de

-'2:900. Alcindo Tupinambá Macêdo Costa. Escrivão Público. E por
^áchaxem assim contratados, me pediram lhes fizesse a presente
.•escritura que, sendo-lhes lida em voz alta aceitaram, outorgaram
é" àssinam-na com as testemunhas a tudo presentes que são: Mareia
Maria Pereira Lima e Rosemeire Barbosa de Sousa, brasileiras,

y ,'iiaiores, capazes, minhas conhecidas de què trato, dou fé, dato e
assino em público e raso. São João dos Patos, 07 de junho de
-2000. Eu, Alcindo Tupinambá Macêdo Costa-Escrivão Público. O
referido é verdade. Dou fé.

Em test

São João dos Paíts^TilS
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Sen/enüa Eictrajudiclal
Rua Mal. Hermes da Fonseca
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