ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N" 06.089.668/0001 -33

unicef^

Secretaria Municipal de Saúde
JUNTADA DE DOCUMENTOS

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 0401019/2021, os documentos do

Sr. Raimundo Gonçalves de Sousa, portador do RG n° 190.810 (SSP/MA) e do CPF n°
039.217.513-49, e de sua Procuradora, a Sandra Maria Coelho de Sousa Pereira, portadora
do RG n° 035296782008-8 (SESC/MA) e do CPF n° 499.370.303-15, com vistas a

deflagração de Dispensa de Licitação para locação de imóvel situado na Rua Gonçalves
Dias, s/n°, centro, São João dos Patos/MA,

São João dos Patos/MA, em 06 de janeiro de 2021.
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www.saojoaodospatos.ma.gov br
Av. GeMIio Vargas, 135,
Centro -CEP: 65.665-000, Sao João dos Patos/MA

J

kj. ...

'I

\" .

• • V:\.

ti •

-é'

v

; • . . iV

•• ••

' 1''r • •

•• -M- ^

>FÍ^ÔÍQmGD;'-'%'"v':V ••

OT7finTif^-^,.TxTTnn

SÃOJOÃODOSPATQS-MA.

'«!.

'

"-s.

-l''

••:;•

SERVENTIASXTRAJUIÍÍCIAL DE^^AO JOAÓ*D0&PATOS - MA

DIOVANI ALÈNCAR-SANTA BÁRBARA

m

Oficial Regisíracior e Tabelião
Livro: 054

PROCURAÇÃO .BAST/^TE Q,UE
C9S

SAIBAM quantos este Inslrunííéfifo píélico âe ^fííciíração' bastante virem que, aòs
19(dezenove) dias do mês de abril do ano de 201

de São João dps Patos, Estado do Maranhão, nestj
Parque da Bandeira, S/N, Bairfò Centro, perante

OUTORGANTE: RAIMUNDO GONÇALVES DE'^FoüSAf^raSo, MaM,
aposentado, filho de Francisco Gonçalves de Sousa e Vita Carvalho da Costa,

nascido em 18/11/1.939,.^portador da cédula de identidade |

emitida em 27/03/1980 e inscrito no CPF/MF sob o n° OS^
mi

•m^Wwm

ymlW
r para o ato pelas respostas as perguntas que
cpnra-a^pacidade

lhes fiz. Do que dou fé. Pelo Outorgante,foi me dito que, por este instí^^i^^Êf^L
® constitui sua.bastante

'^SAKIDRA WlAíím 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 Páricles

Kmúy

•Rua

Gònçalves'*Díasf Cerftfo, São João dos Patos-MA, devidamente registrado sob n
estÍBu]ap|ljyr^^en%í^fi|ições e cláusulas Inclusive penais, preço,prazo e multa:

aceitar, recusar, exigir substituição de fiança, caução e quaisquer garantias reais ou

/agencií 0603-3, conta

corrènte ri"-19.579-0, póderido ainda representar o outorgante perante quaisquer
autarquias em tudo que
à ^
outorgante, assinando contrato, decíaração, termo, etc..".; enfim,
tudodoo interesse
mais usardoe
praticar para o fiel e
mandato, não podendo

® p®"®" p™-

apresentou e por todas as declarações prestadas. O nome
Parque da Bandeira s/n, Centro - São João dos Paios - MA - Cep 65,/''''s-mo'
"
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H°: 03372 ^
procuradoíS^^sW^%ní
foram fornecidos e conferidos pela ouJqi•gpnl
- assim o disse do que dou fé lavrei es1
outorga, aceita e assina. Ei

004377. Emolumentos: R$ 84,50 y\jFerc: Rí
000026730164:

Escrevente Autorizada
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REGISTRO GERAL-LIVR02

4523,

\
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FICHA: 001

Matricula n°

Dl

REGISTRO®jE IMÓVEISDE
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Data: 12/04/2007

Proprietário: ELOINÂ COÊLHO DE SOUSA, brasileira, casada, do lar, portadora da CI/R.G 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 SSo JoSo dos Patos, Estado do Maranhão. //Transmitente: EUVAU30
BRITO PEREIRA, bancário, portador da d/RG n® 943-CREA/MA e do CPF n® 352.286.014-49, e
sua mulher h&ria Eugênia dos Santos Brito Pereira, do lar, portadora do CI/RGu® 1430512000-7SSP/MA, residentes e domiciliados na PraçaMenino Jesus, n® 2105, na cidade de Mitador, Estado do
Maranhão. Titulo de Domínio: Compra e venda conforme escritura pública lavrada nas notas deta

Serventia Extrajudicialmo livro n® 20 às íls. 39/40 em data de 12 de abril de2007. Adquirida através
de compra feita à empresa Banco do Brasil -S/A, com sede*de Capital Federal e agência de n® 0603,
nesta cidade, inscritano CNPJ/MF sob n® 00.000.000/0001-91, por todo tero da escritura lavrada no
livro 17 às íls. 37/38, em data de 07/07/2003. Registro Anterior: Tendo seu registro anterior sob n®
de matrícula 4.063 àa íls, 63 do livro 2-P (Registro Geral) em data de 29/07/2003, no CRI desta
comarca. Valor:Rá 35.750,00 (trinta e cinco mil, setecentos e cinqüenta reais). São João dosPatos, 12
de abril de 2007.

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

dos Fatos, Estado do Nfoianhão, medindb l-89m' (cento-& oitenta-e-nove metros quadrados) de área
constniida. Contendo os seguintes compartímentos: Sala, cozinha, uma suíte, dois dormitórias,
banheiros, terraço, área de serviço coberta e dependência de empregada. Edifícada emumterreno que
mede nma área de 697m^ (seiscaitos e noventa e sete metros quadrados). Limites e Confrontações:
Limitando-se de frente 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
TupinambáMãcêdo Costa, Notário eRegistrador.
OBS: OS REGISTROS ACIMA FORAM FEITOS PELOS OFICIAIS ANTECESSORES.

Av«l-4523 —TRANSPORTE - Em virtude da substituição do sistema de livropelo sistema de ficha,
->conforme faculta a lei 6.015/73, bem como, artigo 538 do Código denormas da CGJ-MA, procede-se
a estaanotação, de ofício, para&zer constar quea presdnte matricula foitransportada dolivro 2-R, fls.
123, desta serventia em 23/06/2015, Dou fé. O

!

AV-2-4S23 - Protocolo n® 12631. em 18/04/2018 -CÀÍíAMENTO - Conforme requerimento daparte
. interessada, datado de 16/04/2018 e apresentação da certidão de casamento expedida em 18/04/2018,
pela Serventia Extrajudicialde 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 S0U2^ e

ELOINA COELHO DE SÁ, celebrado em 02/12/1961 sob o regime daComunhão de Bens, passando
ela a assinar ELOINA COELHO DE SOUZA. Ato lavrado em 19/04/2018. ^olumentos: RS 53,50

+ FERC: RS 1,60 = TOTAL: RS 55,10. Selo n® 26730048. t) referido é verdade. Dou fé

,

Gilmar Silva dos Santos, Escrevente Autorizado.
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HEGISTRO GERAL - LIVRO 2
Matrícula n®

•

4523.

HCHAcOOlV •

REGISTRO DE IMÓVEIS DE

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

Data; 12/04/2007

AV-3-4S23 - Protocolç n® 12631, em 18/04/2018 - CPF - Conforme requerimento da parte

interessada, datado de 16/04/2018 e ^resentação do comprovante de situação cadastral e^qiedido pelo
Ministério da Fazenda, em 18/04/2018, procede-se a esta averbação pára fezer constar que
RAIMUNDO GONÇALVES DESOUSA é inscrito no CPF sob n.° 039.217»513-49. Ato layradò "em

19/04/2018. Emolumentos: RS 53,^+ FERO: R$ 1,60 =TOTAL: R$ 55,10. Selo n° 26730049. O

referido éverdade. Dou fó /-^j^^Gilmar Silvados Santos, EscreventeAutorizado.

SERVEMTIA BÍTRAJUDIOALDA COMARCA DE SRO JOAO DOS PATOS -MA
RíelítndorelSbBajK^DtovaíüAJenorSanttMtbra

PABQUlDAeANOnRA,S/N-CEMTRO-sS010ÍODOSPATOS.MA-aP656SS«fl

• Telefone; 199) 35Sl-2S31-EKriaI3:entiteeortofioiI^ca^

m
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CERTIFICO, que a presente cópia, extraída nos termos do
Artigo 19 §lfi da lel 6.015/73 é r6prqduç|
'
que se refere. OR,EFERID0 éVERDADE^ U Fé. >9o João doSMr^^vaJAA
Patos, 19 deAbril de 201B. Ooficial:

Etnol! R$32,40: FERC::^.

^

00002^30

Único

sAO lOÂODOSPATOà - MA

SERVEOTIA EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DOS PATOS
Rcgistrador e Tabelião: Biovani 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
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São João dos Patosj quarta-feira, 18 de abril de 2018

CessarBo automaticamente os efeitos daprenotaçõo se, decorridos 30(trinta) dias do seu lançamento no Protocolo,

'ão tiver sido

re^stradopor omissão do interessado em atender as exigências legais.

Santos
tscreventt^utorbart^K
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ministério OA FAZENDA
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Receita Federal

CPF
CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS
Número de Inscrição

499.370.303-15
"TaNDRA MARIA COELHO DE SOUSA PEREIRA
Nascimento

25/05/1972

