
ESTADO DO MARANHAO

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

Secretaria Municipal de Assistência Social

unicef#

JUNTADA DE DOCUMENTOS

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 04010152021, os
documentos do Sr. Raimundo Nonato Sobrinho, portador de RG n 119906-9
(SSP/PI) e do CPF n° 446.900.023-04 e de seu procurador, o Sr. Marillo Coelho
Vilanova, portador do CPF n° 786.162.803-59, com vistas a deflagração de Dispensa
de Licitação para locação de imóvel para funcionamento da APAE - Associação-de
pais e amigos dos Excepcionais.

"São João dos Pàtos/MA, em 06 de janeiro de 2021.
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ESTADO DOMARANHÃO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS
VÍTORDE UMA VAZ SARniMHA

NolárloeReglslrador

UVRO 24
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escritura pübucade compra e venda

COMARCA DES.J. DOS PATOS

DISTRITO DES.J. DOS PATOS

CRISTIANO DE LIMA VA2 SARDINHA

Sutslituto.

FÒLHAS 03, 03V

VALOR RS 80.000,00

I SA BAM qua-tcs apr«cn.a.e.ari,ua. pública de coa.pra avenda viran,, qua no ano da dois mil edaz (2.010) aos
, - (26) dias do múS da ja.bo, nas,a cidade da Súo loão. dps Pa,o, Esmdo do Mamnbío. na Scrvcnda

xtnuud.c.al- na Rua Marc.chnl Hcrnias da Fonseca N'99. panmta mim, Notório cRofistador eas ,cs,amu„has
a.an,a nomeadas eassmadas. aompamcaram partas cn,ra si jus,as, avindas .a .conmdarfas, asnbcn -De uma parte

Imu bmsilaim. casado, ccrncmiame. portador do RG
ao ia? p ' "" Gonçalves Moraim, nas,a cidade da

SOBR^O r°-: Compmdort RA.Mmnnrusilciro, casado, supervisor de vendas, portador do RO N" 1199069 SSP-PI, ado CPF 446 900 m-
.rnsidcme cdomiciliado na Vila Adriana, asa N»01. aen.ro. nas,a aidade de SOo João dos Pa,os. Manmbão

Pessoas conhae,das de mim Notório eRegisUador edas ,es,emunbas. pelas pnSprias de que ba,o adou fé. Epemnie
0^ mesmas .esurmunbas, pelo ou,o,Kan,e vendedor me foi di.o que sendo senbares epossuidores, ajis,0 Z

Paios Ma Tím. n V»» Nova, N'09, Bnirro SSo Raimundo, São João dos
folhas "so/go' DGMÍNrn: oreferido imóvel fora desmembrado de uma tea maior, do livro N"17, ús
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comprador plena cgera: quilaçao. prometendo por si oseus sucessores re=Br hn, r

Psse. dmnm eaçdo na causa vcndtda, desde jd. por.bem desta Escritura e.da Cláusula -CONSTITÜTI Linrite

ErREI TAS, pelo preço mcncionudo dc oilenla niil reais &esta Eseiífum nm •«»

L-wTJt' "" """" ..Municipal DAM. Nome Completo: RAIMUNDO nonatA. cr.np,„„„ , .
—»a.K . d. CR« w
«. «on wcTfti »«ÜO »- 'M&.yü0.023-04, residente e domiciliado na Vila Adriano.2^ N0.1 centro, nesta cidade de Sdo Joilo dos Patos. Maranhão. Especmcaçno da Receita- ITBl eCertidllo

CartOHo de Hipate.ras,a s^u^
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ESTADO DO maranhão
CARTORIO DO OFÍCIO ÚNICO

VÍTOR DE LIMA VAZ SARDINHA
tABELIÃO E OFIÇIAL DO REGISTRO

CERTIDÃO PE. INTEIRO TEOR

CERTIFICO com n Oiculdade que me confere a Lei e a pedido verba! de pessoa
inlcressada que revendo nesie Canório do Ofício Único, a meu cargo nos LKtos de Registros de
Imóveis, neles no Livro 2.P sob n«de Matricula d. 110 às fis. 110, em data de onze (II)dias do mês do
dezembro do ano de dois, mil e três (2003). consta o registro do teor scgtimle:. Imóvel - Um Tenxíno

Hermes da Fonseca, nesta cidade de Sno João dos Palos-MA, coni a orea lolaT de
7.911. 65 m= (sele mtl novecentos eonze osessenta ecinco metros quadràdo)X!mitcs eConfrnntaçfiw;
Limitando-se de freme com oRua Hermes da Fonseca fundos com oterreno de Antonio Paz Ferreira e
outros, nas laterais com a rua sem denominação. Admiirento: Uônidas Alves de Freitas, brasileiro

- casado, comerciante, portadora da Cl n° 114.773 SSP-RJ e CPF n^ 012.537.353- 87, residente e) domiciliado na Rua Gonçalves Moreira, nesia cidade de S5o João dos Patos-MA. Tran^miteiUes- A
nnna Juarez Guimarães Noleio. portadora, do CGC n' 05.748.579/0001-99. estabelecida nesta cidade
representada por seu Diretor Proprietário oSn Juarez Guimarães Nolfito, comerciante portador do CPF
n 014X97.863-15. cm acordo com a sun mulher Antonia Lourenço GuimarSos Nolêto, brasileiros
casados, residentes odomiciliados na Run Mário Andrcazza, nesta cidode; Titulo de Pominin? Compra e
^cnda confunne Escntura Pública kvradn nas Notas do Canário do 1® Onciò nO Livro n® 17, ás fls.
89/90, cm data dc Ii/12/03, adquirida nlravcs de Cortas de Aforamcnlo de n® l>0/82, 035/83, 0Í29/9r> c
030/96, por compra feita ao Sn Abraão Coelho Conrca, conforme Escritura Pública no Livro 13 ás Hs.

^ D7/-I38, em 05 de julho 1906 epor compra feita oo Sr. José Viana esua mulher Maria Dina, conformt!
Escmura Publica do 2® Onci.o no Livro 63 ás fis. 47/48, cm 19 dc junho 1997. Tendo seu registro
amenor sob n® de matrícula n® 3.449,3.450,3.451,3.4.55, 3,515 e3. 561 do livro 2-M (Registro Õerai).

Valor R$ 10.000,00 (Dez Mií Reais) Ms) Alcindo Tupinambá Macêdo Còstn-
OJicjh! do Registro Gerai. São João dos Patos, 11-12-2003. Aconstar inexistência de débito de foros e

1n desmembrado do terreno-, pnra uma futura venda, uma área menor, medindo10,09 (dez nieirog e nove ccmímciros dc rrenle, por 26m(vinic eseis metros), denominado LOTE 13,
oin o Raimundo, nesta cidade de SSo JoSo dos Patos-MA, toializaiidò- Ora- (duzentos c sessenta metros quadrados), e que no referido terreno desmembrado, consta uma

, casa construída de tijolo^ com forro de PVC, 4(quatro) quartos, I(unia) sala de estar, garagem, lísala)
saia de jantar l(urna cozinha"), area de serviço, depósito o 3(irês) banheiros. Avaliada em R$80.000 00

L"II Sardlniia - Tabelião e Oficial de Registro. São jQão dosFatos, 05 de julho de 2010.. Era só oque cominliaho referido reuistro. Ocererido éverdade, Dou fc:
* SSo João^lps Patos, 05 de julho dc2m10
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•íiw TABEUONATO DE NOTAS
W DESÃO LUÍS

Juliana Pereira Soares
fAbcIlil

TRASLADO

INSTRUMENTO PÚBLICO DE

PROCURAÇÃO QUE RAIMUNDO NONATO
SOBRINHO FAZ EM FAVOR DE MARILLO

COELHO VILANOVA, NA FORMA ABAIXO:
Aos 09 (novB) dias do mês da maio do ano de 2017 (dois mil edazessefe) nesta Cidade
de São Luís, Capitai do Estado do Maranhão, República Federativa do Brasil, neste
Cartório do 5'Ofício de Notas, localizado.na Avenida Coiares Moreira, número 2, lojas 7e
8, térreo, Edifício Planta Tower, Bairro Jardim Renascença, perante mim. Claudilene de
Lima Silva, Escrevente, compareceu como Outorgante RAIMU/iJDO NONATO
SOBRINHO, brasileiro, nascido em 01 de setembro de 1972, filiio de Lourival Jose Pereira
e de Marinaiva Barbosa Pereira, casado, empresário, portador da carteira de identidade
número 0451ig6120l21/SSP-MA, Inscrito no CPF sob o número 446.900.023-04,
residente edomiciliado na Rua dos JuriUs. número 06, quadra 07, edifício praia grande,
Bairro renascença H, em São Luís, Estado do Maranhão; parte que se idenlilicou ser £
própria ecapaz, conforme dboumentação apresentada, do que dou fé. E, pelo oulorganle^il^l
me foi dito que, nomeia e constitui seu Procurador MARfLLO COELHO VILANOVA,
brasileiro, solteiro, farmacêutico, portador da carteira de Identidade número
26883B820030/SSP-MA, inscrito no CPF sob o número 786.162,803-59, residente e
domiciliado na Rua 15 de novembro, numero 387, Bairro Centro, CEP 65.665-000, São em ^
João dos Patos, Estado do Maranhão: a quem confere poderes, para representá-lo
perante terceiros, imobiliárias, com ofim especifico de alugar quaisquer bens Imóveis de
sua propriedade; aceitar e recusar fiadores, assinar, rescindir contratos ou transferl-ios,
promover despejos e fazer acordos, receber alugueis e Indenizações, dando recibos e
quitações; contratar obras necessárias àconservação esegurança do(s) imóvei(is) dele,
outorgante; pagar impostos e taxas e reclamar dos Indevidos; pagar a receber preços,
sinais, principio de pagamentos ou totais, dar, aceitar eassinar recibos equitações, enfim
praticar todos os demais alos necessários ao bom e" fiel cumprimento do presente
mandato, sendo vedado oseu substabeleolmento; Onome eos dados do procurador
foram lidos a conferidos pelo outorgante, que por eles se responsabiliza, Isentando a
tabeiia por quaisquer incorreções e/ou omissões. Quantidade: 1-(Código: 13.9.3 -Outras
procurações) - Emolumentos: R$ 82,90j(ait§Htaa dois reais enoventa centavos); -FERC:

L1VRO:40-P

FOLHA:! 86
ATO:5738

T>s'
•ír '̂ • -I

Av. CoIúr<?s Moreira, N. ?, Ed. Planlu TowJ
S.miuis/M/V >i»lp:oru'.

aliroJardimRenascença . CEP; 65.075-441
wvvw.SofklüSiiohiljí.tom.br
III ' • •««,«! ini. »1



R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) -Vaior lotai: R? 85,40 (oitenta e cinco reais e
quarenta oentavos).Selo 25149406. Assim o disse, do que dou fé e me pediu este
Instrumento, que ihe lavrei no Uvro de Prpourações Públicas, tendo sido esta lida peio
outorgante, e tendo este achado conforme, outorgou, aceitou eassinou. Eu, Ciaudilene
de Lima Siiva, Escrevente adigitei. Eu. Ciaudilene de Lima Silva, Escrevente asubscrevo
Bassino, (aa) RAIMUNDO NONATO SOBRINHO; Trasladada em seguida.

São Lufs, terça-feira, 9 de maio de 2017

EMTESTo. DA VERDADE.

RAIMUNDO NONATO SOBRINHO

iJyrvQ
Clalidílene ae Lima SHyafEscrevenle
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