ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA
CNPJ N° 06.089.668/0001-33

unicef^íií

Secretaria Municipal de Administração

JUNTADA DE DOCUMENTOS

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 0401008/2021, os documentos do

Sr. João Batista Oliveira Lima, portador de RG n° 051947352014-5 (SESP/MA) e do CPF n°
093.692.013-00, e sua procuradora a Sra. Benta Batista Torres, portadora do RG n°
33545992-4 (SSP/SP) e do CPF n° 433.026.703-97, com vistas a deflagração de Dispensa
de Licitação para locação de imóvel para funcionamento do Instituto de Proteção e Defesa
do Consumidor (PROCON), no município de São João dos Patos/MA.

São João dos Pátos/MA, èm O^de janeiro de'2021.
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Secretária Muríi
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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SAIBAM-^quantos estê-.instrurfiento^

05(tínco) dias do més de março do ano de 2018(do1s- mil e dezòitó)i.ííeètáí^rdadeíüê'

da cédula de identidade RG n® 051947362014-5 SESP/MA emitida em 25/03/2014,

e inscrito no CPF/MF sob o n° 093.692.013-00, residente e dqmiQjliado àSgaHá de i

Maio, 36, Centro, São João dos Patos/MA. Reconhecido cómq p,^rópdo;pçR'ítTiliti •^

àm

Escrevente p.elbs documentos originais a mim apresentados,'bem.^íoo.®^paGi|ád.e* "
para oato pelas respostas ãs perguntas que lhes fiz. Do que dou fé. Pelo Outor^àrife,
,foi me dito*qüe, poresteinstrumento público e nos melhores lermos de direito, nomeia

e constitui sua bastante PROCURADORA: BENTA BATISTA TORRESvbrasilêf|^t;y^^^
solteira, comerciante, filha, de Belcheor da Cruz Torres e Maria de LóurdêsyBatísíaF ^
nascida em 27/09/1966, portadora da cédula de identidade RG n® 33.545.992^

j SSP/SP emitida em 15/10/2013 e inscrita no CPF/MF sob o n® 433.026.703-97,
, residente e domiciliadaã Rua Mário Andreazza, n' 705, bairro Centro, São João dos
Patos/MA, a quem concede amplos e ilimitadosPODERES para gerire administrara

locação do imóvel situado à Avenida Presidente Médici, Centro,, .'$ãQ..;.Jôã^.jios. v •
' Patos-MA, devidamente registrado sob n® matrícula 2874, do Iívro':02,;rí9^Se^lçó^. .
Extrajudicial dé São João dos Patos/MA, podendo com quem convier contratar,
distratare rescindira locação do imóvel, estipular livremente GQnditóes$eclàqéXiíãs *

indúsive .pqnçiSi preço, prazo e rnulta; aceitar, recusar, exigir sy.bsJjtüí^p^qe/fl^R^^
cau^o equaísquèr garantias reais ou fidejussória, recebera dar cJüita^odé'^álüguefí
multa ou quaisquer pagamentos relativos à locação firmada. Adevida.quífaçãò.será

perante quaisquer repartições públicas federais, estaduáis>-municipais elosi .[•<
autarquias em tudo que rèlacione o referido imóvel, requerendo o que for preciso
bem do interesse do outorgante, assinandd cçntratò; declaração, termo, etc.,.; enfim,
tudo o mais usar e--praticar para o flel e bom .desempenho deste-mandato, não"^

podendo substabelecer. ASsumindo o outorgránte toda responsabilidade civil e ^

penql por todos os documentos que aprpentou e por todas as declaragões^r-^
prestadas. Q nome- e dados dá procuradora .e. ps-.élementos relativos ao objeto dó "

rpreserite-instruménfb foram fomecídos e*conferidos'pela outorgante que por-èles.se. f" V-|
' ;
'•
•
Par^e tia Baiulcira s/ti, Centro - São João ihs Patos - MA - Cep 65*665-000'
Telefona +55 (99) 35SU299J
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'' ,resppriáabi!iza.-;E .corriõ. áéáiíTíToVídissê 'do quê- üoL^fé-lavreí/ esje^^^.umènto que,
N°: 03281
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sendo-lhe lido dm voz alta, outorga, aceita e assina, EuiL-., Folfià

de

* segurança n' 004216wEnioIumentos:, R$
SeIo(s): 000026635616.
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REGISTRO GEâAL - LIVRO 2
FICHA: 001

Matrícula n*

2874

REGISTRO DE IMÓVEIS DE
SÃO JOÃO DOS PATOS-MA '

Ditu 07/12/1987

Proprietário:JOÃO BATISTA OLIVEIRA LIMA,biasUeiro, casado, mecânico, portador do CPF

n°093369J20I-00, icsidento ê domiciliado nesta cidade. //Transmiteotoi ADÃO SOUSA DA SILVA
e sua muihcr IRACY FERKANDES DE SÁ, biosliciros, casados, ele mecânico, portador do CP?
297.483.643-72, ela do lar, portadorado Titulo de Eleitor n° 13042411163, residentese domiciliados

nesta cidade. TitulorCompra e venda conforme escritura pública lavrada nas notas do cartório do
oflclo desta comarca,em data de 20-11-1987 no livro 11 &s fis. 116o V. Volon CtS 5.000,00(cinco
mil cruzados). SSoJoSodos Pato^ O? de dezembro de 1987.

Características: Uma casa coberta de telhas, paredes de adobes, píso de- barro batido, só com um
solSo para oficina mecânica, numaárea global de 5,55 (cinco metrose cinqüenta e cincocentímetros),
tendo vendido a sua imrtede 2,75 (dois metros o setenta c cinco centimctros), com igual largura de
ilmdos por 30mts (trinta) de extKuão em cadalateral, localizadana AvenidaPresidenteMódicenesta
cidade, antiga BR-230. Limites e confiontaçdes: Llmltando-se ao norte com um terreno de
propriedade da outoiganto vendedora, ao sul com a.margem da BR - 230, ao leste com a casa de
propriedadedo Sr. ScbastiSo de Tal e ao-oeste com uma casa de propriedade do Sr. AntonioPereirade
Sá, ficandoa ficnte para o sul e iundo para o norte, (aa) Teresinhade Jesus MacedoCosta, Oficialdo
Re^tro.
OBSr OS REGISTROS ACIMA FORAM FEITOS PELOS OFICIAIS ANTECESSORES.
^

Av-1-2874—TRANSPORTE - Em virtude•cíâ'Sub^^çgo do s&ema de livro peio sistema de ficha,
conforme faculta a lei 6.015/73, bem como, artigo 5Íl8,do*Cõdigo dê nonnos da CGJ-MA, procede-se
a esta anolaçSo, de oficio, para iãzer constar que aprcsentd nmèlcda foi transportada do livro 2-J, lis.
174. desta serventia em 12/01/2016. Dou fá. O oficial:

SUVEmiAEXTRAnJDlCiai DA COMARCA DE SAO lOSO005 PATOS - MA
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Ilit'atrtf4r«lU*U«6tevtUM(iicuS*nu8ÍJbi/s

PAIKluCOÀBANDUIU,:A<-ainRO-ÍtOJOAoDOSMTOr<MA.CCr«S(«MeO
Of.igpJ^gra

Te!cftine(99}USM99I-C-aaawtit9@C(itpiInfp.cenkbr

CERTIFICO, que a presente cópia, extraída nos termos do
I .

Artigo 19 51B da lei 6.015/73 ó reprodução tlel d^rlglnaj a

que se refere. OREFERIDO ÊVERDADE. DOU ft/so j|>aD dos
Patos, 05 de Março de 2018.'• oficial:
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