
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N® 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal de Educação
uniceííf#

JUNTADA DE DOCUMENTOS

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 0401010/2021, os documentos da
iGREJA BATISTA DO CORDEIRO, inscrita no CNPJ n''07.146.2O2/0ü01-95, e de seu
representante iegal Sr. Lizandro Borges Neto, com vistas a deflagração de Dispensa de
Licitação para iocação de imóvei para o funcionamento da Escola Evangélica, no Município
de São João dos Patos/MA.

São João dos Patos/MA, em 06 de janeiro de 2021.

MariãiTná^^a^^cha Santos
Secretária Mtifttcíf^Tde Educação

Portaria n° 002/2021
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Rua Almirante Tanadaré, São Raimundo - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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ESTADO.DO fylARANHÀO

PODER JUDICIÁRIO .

ALCINDO TUPINAMBA MACÉDO COSTA
ESCRIVÃO DO 1°0F(CI0

CERTÍDÃO
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ÍO 009

CERTIFICO com a fiiculclade que me coufere a Lei e a pedido verbal de pesso

interessada, quo revendo nesteCartório do V Ofido a meu cargo o livro de Registro de Imóveis

sob n^°^? |̂̂ Maíríçul^ às fls. 84 do Lívro "2-N OS.e& Geral), consta o registro do teo
s^intef»,um-terrenò.do Patrimônioda-Prefeituramunicipal, sito à Rua 07.de setembro, nest.

•r.<i».J.440/1... •

cidadCm|̂ dcf^l®ií;õií2e esete cen^etros) de frente, .com igual largura d-
fundOB.'̂ p'or;34;0Ò;](Ír^ metros) de exteôsSo," Onde'se encontra edíficada uma cass
rMidencial coberta d^teuáf^^edéa de adobes,''piso dê' craâmica, còm 01 portao'e 01 porta, (K
janelas de frente, haviçla póf construção própriái medindo 10,00 (dez metros) de frente, po

19.80 (dezenove metros e oitenta centímetros) .UMITES E GOM^ONTAÇÕES: Limitando.st

ao.Norte e-^Leste-com o mesmo, ao Sul com Adslso, ao Oeste com Ruá 07 de setembro

ADQÜIRENTE: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DO CORDEIRO^ CGC. 07.146^02/0001

95. ^csita.âdadè..TEVlNSMIIENTE: PREEEITÜKA MDMCIPAL DE SÃO JOÃO DQÊ
. ••"vi •

PATOS, ESTADO DO";&IARAWHÃO, CGG 3S^ 06.089.668/0001-33. TÍTDLO: Aforaraeníc
perpétuo confqrme Caitrtíe Aforamento n" 0'46/99, Eona Urbana, expedida e assinada pele

prefeito municqjal Celso .Ãntonio da Rocha Santos. Sobrinho e pelo Secretário Geral Djalma
•Mendes--díSos'S^' dSta"de' 18 de maio de 1999,-Com certidão da referida casa no verso da

Cártá^cíêl^or^átólntolJ^ às íls. 023" dp Livro de Cartas •de Aforamento n° 24 dn
aecre^ria^à'OTêfèil#á^òíirmÍéníaL VALOR: R$ 6.000,00 (seis mil reais). SÜo João dos Patoa,
21 de maip^ de 19991?" G^.Hr^erido é/^dade Dou fó. Está conforme o onginal

/íl 9 nr' N n I ^Eu "õMal dd:íRegiÈftrõ''*'GQ'a1,'-'ò' subscrevi e

digitei.
i,. • .AAw

. y ' São João dosPatos, 20yp<
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Certifico a rôq.uarimsr;to verbal da parta Interase

que em busca aos boletinp ds Cadastros Imobiliários desta Prefeitura,

constatei o lançamento gr. nome da FTimslra Igreja "Hatista do Cnrdeiro,

• uma casa residencial sito'^tgnbro'^ ekc^iraWda^no^^t^rrshn oo
A -tanta d? presente Ogrta dé Afofemento Perpetuo 046/99- cobertg de t
5 "r'r-\ • • ^ ó-C ' ic"

^ de ad.obGS_^ p^isp fia perãmioa,, oom 1 portão, 1'porta, e-2. janela
•' ' í^Wte,^áiavida por-swnst;;U5ão..prapr^a-,*'nije^ríd"Q-3íQ™.-. ®®troB:fp

•A ' —'h fpb2»<í9y80AT-(dézenov9= metyos fe olt'eHta-b^t^etrpB;)--'d-a-'e2t-en68o.».Iiim'ita

V ^ . ' ao* ??r)rt0**8"léete-Tcom'o niTOrio," ab jSalf-p-çinffA^íjlso,'' W rt^tô'.-oí5m;.a""^a 7:-

"de Administração,,o..datilô^afsi e assino

_M _,rws> -• V .

oao Jtfa^dos Patos

s

Djalma

Seoo A

8 de maio da 1999

APRESENTADO PARA REGISURO

PRárOCOLAD.O sob às fls. 97v do Livro ú%j
REGISTRADO sob n°MAT. 3.684 às fls. 85 do Livro 2-1 , _ ^
REGISTRADO sob u° 3.685 às fls. 71 do livro 4-C ^d. Real) ©" sob N
de-brdem 3.901 às fls. 79-v 4 livro 5-B (End Pessoal).-
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Ata de sessão solene extraordinária da Primeira Igreja Batista do Cordeiro devidamente
inscrita no CNPJ: 07.246.202/000-95 situada na Rua sete de Setembro N 437 na cidade
de São João dos Patos- MA. Asessão foi realizada aos seis dias do mês de Jaiieiro do
ano dois mil edezenove às vinte euma horas, tendo sido convocada para posse da nova
diretoria para oano em curso sob adireção do presidente Pastor Lizandro BorgK Neto
em seguida opresidente convidou os irmãos indicados para
igreja; Presidente Pastor Lizandro Borges Neto RQ. 04551.550.52 . ' '
521 097633-53 1° Vice Edilson Carvalho Cardoso RG. 268.01213334, CPF: 3.313.567-S fvte Lm. F»« d. S.» RO. 020932232(«A-™,39970.347. •
Tesoureira Elizângela Azevêdo Tavares RQ: 34 ,a
Tesoureira Ezilene Oliveira dos Santos, RG: 30,^ 2=
secretária Kátia Milena Evangelista Lima RG: g_,
secretária Zenóbia Farias de Oliveira RQ: 064102392017-3 CPF. 216100 9 - .
nomes foram apreciados eaprovados pela igreja. Em seguida aeste processo de posse
com uma oração feita pelo irmão Francisco das Chagas Sá for^ ime^tamente
empossados todos os eleitos para cumprimento dos seus mandatos Eu Zenóbia Farias
de Oliveira, segunda secretária lavrei apresente ata que após ser lida eaprovada será
assinada por mim epelo presidente Pr.Lizandro Borges Neto.

4) o^Ai^L W/JiTirx.
2® Secretária

SERVENTIA DCTRAJUDICIALOACOMARCA^ÍOJOSORei5itr»dBfeTahQUIesWevarJAtencarSjiitaBÍrbajjt /
PARftU6WBANOElRA,S/N-ClNtRO-SROJOSO^$PATD$»iy/\{
•rtlefeiit![»9|aSSt-Mn-&<Mn;ccmatt>@'

Presidente

^ reconhecimento
Reconheço a assinatura por AUTÊNTICA
(IjLlZANDRO BOROES NETO
Sio Joio doi Patos.MA, 22 da )

BeatrízBarbosa ii
pcrrPUftnteAütonzai v . „ ,

NATAUA mota de CtóVAlHO
Emolumontoi: 4,20 ♦ FERCi RÍO.IO •TOTAll W , OOOà3349U78.


