
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N° 06.089.668/0001 -33

Secretaria Municipal de Administração
unicef#

JUNTADA DE DOCUMENTOS

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 0401026/2021, os
documentos do Sr. José ivanildo Nunes Sousa, portador de RG n 54.069.460-5
(SSP/SP) e do CPF n° 601.707.053-31, com vistas a deflagração de Dispensa de
Licitação para iocação de imóvel para funcionamento da Superintendência Municipal
de Trânsito (SUTRAN), no município de São João dos Patos/MA.

São Jóão dos Patos/MA,"em 06 dé"jãnelro de 2021:
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Av. Gelúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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SERVENTIA EXTRAJEDíCAL BE SAO .lOAO DOSTTtt^^-
DIOVANI ALENCAR SANTA BÁRBARA

Livro-, 035 Folha-.072
H°: 01339

escritura PÚBLICA DE .
ELOCAÇÕES LTDA ^ME, NA FORMA ABAIXO.

COMPRA EVENDA QUE FAZ; RRpÓ-NS^^P-^^fM

aias uu MICO w .OVW.W..W

São João dos Patos, no Estado do Maranhao
no Parque da Bandeira, S/N, bairro Centro. .

Bem, São João dos Patos/MA, representãda-'p^
administrador, Renato Coêlho Gomes de Sousa, brasileiro, ^sado, ^
013 437 673-00- conforme segunda alteração contratual consolidada, registatadars» êm iSoiS I-OtOCOlO n- 18062,66,. NIRE 2,200867004, O
representante legai declara, sob responsabilidade civii e
Quaisquer alterações contratuais posteriores; COMPRADOR; J°SE-iyA.NlLDO';,^M
NUNES SÕÜSA, brasileiro, solteiro, técnico em eletrônica, fiitio ''\
'Sa éLeudimar Nunes Sousa, nascido em 03/11/1988, pprtador da cédula de \
identidade R6 n" 54.069.460-5 SSP/SP emitída em 15/01/2^°: ™
CPF/MF sob on° 601.707.053-31. residente e domiciliado a Rua Rio Branco,Smo sVo Ralundo, São João dos Patos/MA. Partes que se identificaram serem
as próprias, ,conforme documentação apresentada, cuja °,
atoídooífé: Èritão, pela Vendedora por seu representante legai

"'OBJETO' -Que élegitima proprietária do imóvel urbano, situado na Rua Jesus Sa
n°174, Loteamento Jesus Sá, Bairro São Raimundo, Sao Joaoóqs Pato?-im Lote
131 Quadra 01, devidamente descrito e caracterizado na .
âo Règistro de Imóveis de São João dos Patos MA; 2) PROCEDÊNCIA - O
preáente imóvel foi adquirido por Escritura de Compra eVenda, lavrada "as mtas
desta Serventia Extrajudicial em 05/02/2018, livro 34, fls. 26, conforme constada
ficha de. matrícula .n° .6657, do Livro 2do registro d®'frioveis de Sao joao dos ,
patos-•-• registro anterior da matricula 6.641; .3) ^f^ ^
assim cómo possui odescrito imóvel, por esta e na '"^Ihor forma de drei o, ora e
vendido pelo preço certo de R$100.000,00 (cem mil reais) que d®<riara ja haver
recebido do Comprador, em moeda corrente deste Pais, em virtude do que lhe
dão plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar a ®
tempo algum- 4) DISPONIBILIDADE -Que oobjeto desta transado está livre de
ônus reais fiscais judiciais e extrajudiciais, inexistindo em reiaçao a e'® ^çoes

ou „lp.rs.uu,«as, o,u. éd.cWdo, »b r„,^66M,6.d.
«£,,6 08 6«í,£ do p»dsra? 3., do«f^

93.240, de 09.09.1986; 5) TRANSMISSÃO - Que, destarte, ela. Vendedora,
Parq„e da Bandeira s/n. Centro -São João dos Patos -MA -Cep 65.665-00^

Telefone;+55 (99)3551-2991
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Maria dd^uia Gonçalves Lisboa
/Mátricola N° 896

N»; 01339 • .n ., J- jâ'imóvel citado ao Comprador, a

obriga pela transferência da P'®"® escritura, sendo que a posse, lhe
efetivar-se com oregistro «wbiháno d direitos eáções .que ;a^v;,
transmitida, neste ato, ° . grespondef pdi;'!evi<^ó;-,6);ÀCEl^AÇA^^^
ago» exerdam no
-Aseguir, pelo Comprador foi me deci ^ -qge lhes lavrassem esta em,1.»a.oa wmos, Aa.lmV.o"»« o<lo<
minhas notas, o que fiz em face ^ Hnrumentos' a) ."'.Certidão atualizada, da _
arquivados nesta °s segum e ^ sgq'jo§o'dos':Pa(ps'--M,A;:b).
referida matrícula n» 6657, do Serviço E^ J ônus;,reai?,: de

; . . .Certidão atuallzad.a. nos g^ições de citação de ações reais ou:/nenhoras. arresto/.ou^seqüestro, nem ^ descrito- c) -Apresentou Guia
. fTaTanlis. o' o" Slôi* •m., -.DAM- „

de arrécadaçâo do valor de R$2.000,00 (doie mi .re^is) ;
12000646, relativa a presente ^scal de R$100.000,00 (cem mil

• ' pãgaem 31/01/2019, calcula ° ® municibal n°020/2019 emitida em 01/02/2019,íefe: d)-Certidão negativa debito rnunicipaln^02^^^^
validade de 90 dias; e) - Dispensada P^^2015-.f) - Certidão Negativ^ de-,-,,..;
ajuizados ,em conformidade com ®J®' J .g^qg^a nM67281888/201.9;, ,vfdade' ç

: ' :Débitos; "°^n7 IoQ 943f 4809 de39.8fd7.89ac:2t)fc:0b5f;'03/08^019; h)- CNIB:2e07.58e9^347 .94» ^
emitido em 06/02/2019; J"^ ia Lei Orgânica da.Seguridade.;

, pena da. Lei, nao se achar Emitida, a Declaraçãp-sobre-
•• '-SoSal (Lei.8.212/01) ede seutó^^ disLam eme pedirain, esté instrumento;

' .Operações Imobiljárias , q ^s partes e tendo achado conforme,
•-que lhes lavrei em minh^ ^as, autorizado, subscrevo eassino.

:R$,1^748;M..Selo(s)r 000^8283 E28098312. ,

RENATO COELHO gpES DE SOUSA
5sgj^Nitpo^l
-'vC^,.-t5utorg8outorgado 1

OE siololo oos patI

Wefon«r |59i1SS1-H«

nÕuUAD^rEGISTBO/AVEIIBAÇiOMATAlCülA
Aton9:Lí2;R'3-6657

Pcderiudiuãrio
TrCbunsldeJotiça

,jy •^doMaraiiMo,,;

f USO òeiíííL-1 ' \ -• -v- x -xí
502809B2B3'í

, uso GERAL -,

Ço0280^1J

• beatriz BARBOSA LIWIAEsaWentffAutorizada g

IL- '"1

^ll 3 5/1 • y5l,90 "TOTAURJEmoUimtntol!MJ
1.0«,3O. > A-
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Maria díGula Gonçalves Lisboa
r Matricula N" a9S

fiaisaír^^

ri-fa(VJO
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.'•ft K'T. I >.i V' • '--v.".! ;i "•, i «•n
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6657

FICHA:

Maria aa /j

, . RR CONSTRUÇÕES ELOCAÇÕES LTDA-^^. J

Registro Anterior: F>cto_____ Raimiiiído^ao
.ete .etros evinte e ,

Joio dos PatosMA. Limites econ&ontaçSes^ ^s „,trc.s) pom oLote H. Lodo
centímetros) para aRua Jesus ^ "jj „. Fimdo com 7,25m (setemetros evmteecmoo..

s-isrírís;."1" « ' ' #-
Diovani Alencar Santa Bárbara, Oficial de Registro. ^

nos tennos do requerimento da parte interessa eapresen 05/06/2018 para fazer constar.a

864,00^ FERC: RS 25,90 =TOTAL; R$ 889,90; Selo n'27ll504S. Oreferido éverdade. Dou fe
^ Gilmar Silva dos Santos, Escrevente Autorizado. .____ —

: ™ requerimento^^TÜiteressada datado de 20/08^018. procede-se esta j
benMoria constante no AV-01, recebeu Alvará de Licença para Construção n.010/2018, e^idoJfpmfcitura Municipal de Sáo Joio dos PatosMA em 02/05/2018. Anotaçío
Técnica - ART n°MA20180173725, emitida pela responsável téomca Francisco
Araújo -CREAPI 31897. Ato lavrado em 21/08/2018. Emolumentos; R$ 5^0 +FERC. RS 1,60
TOTAL; RS 55,10. Selo n" 27310226. Oreferido éverdade. Dou fé• D'ovam Alencar
Santa Bárbara, Oficial de Registro. • (2^
R-3-6657 - Protocolo n" 13071, em 11/02/2019 - COMPRA E VENDA - VENDEDORA; R_R
mN.STRncQPA f. l.nCAnÒHS I.TDA •ME, já qualificada, representada pelo sócio admimstrador
Renato Coelho Gomes de Sousa, brasileiro, OPF 0í3.437:673.00; COMPRADOR: IQSÉ





Matricula n®

6657
11/03/2018

OT.G1STR0 G^BAL

«egi&tro de imóveisdeIa^O JOÃO DOS PATOS-MA.

bn^ilairo^soltein.. té™

residente edomicüiado àRua Rio ^co. • TÍTULO: Escritura
OMETO, .I-.Í —,.,»MA, =.
Pública de Compra e Venda Lavrada no Servç J ^o valor de

éverdade. Doufé ^ •Gitoi^ Silva dos Santos. Escrevente Autonzado. PMdeSâoJoàpdos^os^
Procedo
Fls-íix

"SER^A EífTRAIUOiaAL DA COWARCA DE SAO JOAO DOS PATOS -MA
s.r—
Telefoní: [991W1-I991- HntlhwnOtogwrtof^MlP-"^^

m
Maria/aGúiaGonçaivÊ >Lisboa

Matricula N° 89b

Úieco

CERTIFICO, que a presente cípla, extraída nos terrnos do
Artigo 19 81S da lei 6.015/73 é reprodução fiel do original a
que se refere. OREFERIDO ÉVERDA^OU FÉ. S5o JoSo dos
patos, 12defevereiro de2019. O

Emoh R$33.00:F !R$3A^0 lSglbTdê:R|álizTpãó
_-^dfJinect

TIDÃO

,^0000161,957_1
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N®: 0*1339

Fício Único
SÂO JOÃO DOS PATOS -MA ivia^a Guía Gonçãí

SERVENTIA EXTRAJUDICI AL l>E SÃO JOÃO DOST^ATC/^Sâíá!
DIOVANI ALENCAR SANTA BARBARA

0//> iiii hi f^U^ír(u^>irc Tiih(-íni-'
Livro; 035 Folha:072

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE FAZ; R R CÒNSTRÚÇÕESÍ
ELOCAÇÕES Lida ÍWÊ, NÂ FORWÍA ÁBÀIXÓ:

)NSTRUÇÕES^m n

SAIBAM quantos este instrumento público de escritura virem que,, aos oejsels)^
dias do mês de fevereiro do ano de 2019 (dois mir é":dèzenòve) nestàíCidade de|c^^
São João dos Patos, no Estado do Maranhão, neste Seryj^ E^r^judidal, ;;Situ^
no Parque da Bandeira, S/N, bairro Centro,'- comparéceramí^p^^
Escrevente Autorizado, partes entre si justas' e cóhtfatadás, a 'saber;
VENDEDORA: R R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME, inscrita no
CNPJ/MF sob n 20.516.700/0001-40. com sede na Rua Principal, n° 1.00, Bairro.
Chapada do Bem Bem, São João dos Patos/MA, repi^séntáda;;;por seu^çip'̂ -,
,administrador;'"Renato Coèlho Gomes de Sousa, brasíleirò, casado, CPF'.^n '̂̂ \
013.437.673^007 córifor^ alteração contratual consolidada; registãtadá
na JÚCEÍ\/í^ em protocolo n° 180621661, NIRE 21200867994. O
representante legal declara, sob responsabilidade civil e penai, nfp exisjlr.^

.quaisquer, alterações contratuais posteriores; COMPRADOR: JOSÉ /|VANÍLD |̂

.NUNES SOIÍSA, brasileiro, solteiro, técnico em eletrônica, filho de José'ÉucíÍdes /^í
Sousa e Leudimar Nunes Sousa, nascido em 03/11/1988, pprtador da cédula de
identidade RG n° 54.069.460-5 SSP/SP emitida em 15/01/2010, e inscrito no
CPF/MF sob o n° 601.707;053-3i. residente e domiciliado à Rua Rio Branco, 235,
bairro São Raimundo, São João dos Patos/MA. Partes que se identificaram serem
:as.própriasi:;cpnfprme documentação apresentada, cuja capacidade;jürídica parao^U-, •
•ato;,7dpu fé. .Então;:'pela Vendedora por seu representante legal-foi-mpídito: f-
;6bJEYÕ - Que é legítima proprietária do imóvel urbano, situado na Rua Jesus Sá,
n®174, Loteamento Jesus Sá.' Bairro São Raimundo, São João doa Patps-MA. Lpte
TjSílrQuadra .OI,- devidamente descrito e caracterizado na flctíaSe Ma'ípcü1à-v6657;;;
dp-Règistfo de Imóveis de São João dos Patos MA; 2) PROCEDÊNCIA - Ò
presente Imóvel foi adquirido por Escritura de Compra e Venda, lavrada nas notas
desta Serventia Extrajudicial em 05/02/2018, livro 34, fis. 26, conforme consta na
ficha ^de-^imatrícúía ^n^^ Livro 2 do registro de Imóveis de São João dos ,.

;Ii?âtúsJ '̂régisti•ò^;áhtêfi^ dâ.mâfricuíâ 6.641; 3) PREÇO-E-PAGAIVIENTO - Qüe;'-
assim"cdmo possui o descrito imóvel, por esta e na melhor forma de direito, ora é
vendido pèlo preço certo de R$1Ò0.000,00 (cem mil reais) que declara Já haver
recebido dp Comprador, em moeda coitente déste País, em virtude do que lhe
dão' pIèhá, geral, é irrevogável qUitação; para nada mais reclamar a este título em
tempo':aÍgum; 4) DISPONIBILIDADE - Que o objeto desta transação está livre de
ônus reais, fiscais, judiciais e extrajudiciais, Inexistindo em relação a ele. ações
reais ou ações pessoais reipersècütórias, o que é declarado, sob responsabilidade
civil e crimiriahpara os efeitos;dò parágrafo 3°, do artigo 1®, do Decreto Federal n®
•93.240, de 09:09.1986; 5) TRANSMISSÃO - Que, destarte, ela. Vendedora, se

Parque da Bandeira s/n, Centro - São João dos Patos - MA - Cep 65.665-000
Telefone: +55 (99) 3552-2991 verso

fm
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,PM de Sâo Jpâo dos P^os (\^
Processo M° /xj^^(p/p(iA^
Fis^ .TA ';•/

Maria d^uia Gonçalves Lisboa
,< Malfícula N''898 -

-í /•

.".V'-. ./'•>

••. • Livro; 035 •' "•'Foíha-.OW

efetivar-se com o registro ^esde iabs difeitos^e ações que ate .-
transmitida, neste ato. arespbrider por;èvir|âo; 6) ACEITAÇÃO
agora exerciam no mesmo, obngand n,,p'mYicorda*còm'èsta escriturarem.-4.
-Aseguir, peio Comprador fo, me ° lavrassem e^btaém •todos os seus termos. Assim odisseram P apresentados e que ficam
minhas notas, o que fiz em face
arquivados nesta S®fv®"tia, Qs seguin es são Üoão dôs Patos- MÂf b) , i
referida matrícula n» 6657, do So' de ônüs .reail, de^f pCertid,ão;-.;aJiJaiizada.,nos termos da d citação de ações reais ou

r'pMfihqràs,'í-áfrésto,;pu^^ obieto descrito- c) -Apresentou Guia
reií^réecutónas, rela^mente ao ojeto L|TBI - DAWi- :

"'dè afrecadaçâó dò imposto de rans .,„inr de R$2.000,00 (dois mii reais)'
12000646, relativa a presente transaçao no rsioo 000,ÓÓ (cem mil

•••pago em 31/01/2019, calculado sobre 01/02/2019,• roâs); d), certidão negativa débito municipan^^^^^^
validade de 90 dias; e) - 13097/2015- f) - Certidão Negativa de.

. .,.ajuizados-:>em conformidade com a i . n°167281888/2019: , Validade

03/08/2019;- h)- CNlB.2e07.5Be . reoresentante legal declara sob a
emitido em 06/02/2019; É" ° restrições da Lei Orgânica dá Seguridádei

<.pena. da Lei, não, se achar mcu^o
^: 4cÍai;(Lei;l:212/^1) ede ^"^ '̂Ji/jeSIram^este ihstfümento;'
-. ÓperaçSeS: 33 partes e tendo achado conforme,

que lhes lavrei em minhp gas, autorizado, subscrevo eassino.

.f48-2Ò.;Selo(sj: 00^>^^8283 ,E 2809

•-

RENATO COELHO
; ' A Represe

MES de SOUSA
Legal

puderJudiciário
--.TitbunsJ daJustiça

^doHaranhSoy;^

ossíoVeseâ^

uso GERAL*''

BEATRIZ BARBOSA LIMA'Esci^ve '̂Autorizada

V?/...L*J
[Tis <9

: ..A m
V, • ^

tsasí^0^0028098^^13;

sTNitJ&^UNES SOUSA
Jutorgado

são lOÍOMS PATOl

Wt(cne;t99| 3S51-M» -l-m*Uia»nUtoew«orioilp.co«vb^

etiqueta D^RtGlSTRO/AVERBA
AW n«:L«2:R*3*6657

Emolufntntoi: RS 1.761/^0"
1.81S,30.

/sí.90"TOTALr RS
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Matrícula n®

6657
n«bit 12/03/2018

PTi-msTRO GERAL - LIVRO 2

registro de imóveisde
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

FICHA: OOIV

.«TT «nWINF,S SOtISA. brasibiro. solteiro, técnico em eletrônica, filho de José Eudlidçsj0U?a
em 03/11/1988. portador O® f°offo,OS3 31 '

«nsoiXs SSP/SP emitida em 15/01/2010. e inscrito no CPF/MF aob on» 601-™7.0S3-31,
• j XD,,n Rio Branco 235 bairro São Raimundo. Sãò João dos Patos/MA .

SSy valor: RS100.000.00. quitados; E^t^
?SfJ d; » evenda Lavrada no Serviço Extrajudicial de São

éverdade. Dou fé .Gilmar Silva dos Santos. Escrevente Autorizado.

rj ÚkiCO

ISlvlSlA EXIBWÍDICWl DA COMARCA éÊsAO lOiO DOS PATOS•MA
- .. . . - ps-...^i%ifti>p.earianta Dirbar*rrT»«.~'rD^r;^.pATos.»A.aPo.ss«o
TcWotie: 199] »Sl-M91-l-m»n:wit8WlSicartotla»lp.tcm.br

CERTIFICO, que a presente cópia, extraída
ArtlBO 19 518 da lei 6.015/73 é reproduçSo fiel do original
que se refere. OREFERIDO ÉVERDA^OU FÉ. SSo JoSo dos
Patos, 12 de fevereiro de2019.0

Emol:R533.00;F !R$3A,00

PM de São J
ProcessoN

ManaAGúiaGonçal« iLisboa
Matrícula N°89& I

. ...^Judlctário
TtUianaldfitniSi^

úsUinchio
!Si
IsUJ

•^CEIífÍDÂO
?^0.QP.1.61.?_57.1



Matrícula n°

6657
Data: 12/030018

REGISTRO GERAL - LIVRO 2

REGISTRO DE DVIÓVEIS DE
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

oudos-eoiôáJVADft< Hft gfln

'nr)ó/;>n/ ?Proces

FICHA:

Proprietário: R R CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA-ME, inscrita no C^J n°.
2O.516.7O0/000M0, com sede na-Travessa Hermes da Fonseca, n°.6887, Loteamento Vila Maria,
Bairro São Raimundo, São João dos Patos/MA, neste ato representada por seu sócio administrador
Renato Coêlho Gomes de Sousa, CPF n.®013.437.673-00.// Título De Domínio: Compra e Venda
con&rmc escrituras pública lavradas pela Serventia extrajudicial em 05/02/2018, livro 34, fis 026.//
Registro Anterior; Ficha de Matricula 6.641 desta Serventia.

Característicos: LOTE 13 I - QUADRA 01 - Loteamento Jesus Sá- Bairro São Raimundo - São
João dos Patos/MA. Limites e confrontações: possui frente corn 7,25m (sete metros e vinte e cinco
centímetros) para aRua Jesi^ Sá; Lado çsquerdo çQm 20,QQm (vinte metros) para oLote 14; Lado
direito com 20,00m (vinte metros) pára oLote 13 H; Fundo com 7,25ra (sete metros e vinte e cinco
centímetros) paia oLote 130. Área total: 145,OOm^ Distante de 21,75 (vinte e um metros esetenta e
cinco centímetros) da esquina com aRua Jesus Sá. Protocolo 12582 de 09/02/2018. Emol. R^6I,70,
FERO: R$1,90. Total RS 63,60. Selo n° 26635898. O referido é verdade. Dou fé:
Diovani AlencarSantaBárbara, Oficialde Registro.

AV-1-6657 -Protocolo n" 12742.0^29/06/2018 - CONSTRUÇÃO - Procede-se aesta averbação
nos termos do requerimento da parte interessada eapresentação da Certidão de Habite-se n" 011/2018,
expedida pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos -MA, em 05/06/2018. para fazer constar a
edificação de uma benfeitoria, no imóvel da presente matricula, com área construída de 85,30m^
(oitenta ecinco metros etrinta centímetros quadrados), situada na Rua Jesus Sá, n®174, Loteamento
Jesus Sá, Bairro São Raimundo, com destinação Residencial. Construção avaliada em
RSl 01.499,32, conforme tabela expedida pelo Sinduscon-MA (CUB x m'). CND do INSS
n.°001442018-88888872, válida até 24/12/2018. Ato lavrado em 05/07/2018. Emolumentos: R$
864,00AFERC: RS 25,90 =TOTAL: R$ 889,90; Selo n^7115Ú4a. Õreferido éverdade. Dou fé

/ ^Gilmar Silva dos Santos, Escrevente Autorizado.

AvXi657 •Protocolo n° 12827, em 20/08/2018 •AVERBAÇÃO •Tendo"em vista, requerúnento
da'^e interessada datado de 20/08/2018, procede-se esta averbação para fezer constar qiie a
beBfeitoriã constante no AV-01, recebeu Alvará de Licença para Construção n" 010/2018, exp^do
S Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA em 02/05/2018. Anotação de Respons^ütdade
Técnica -ART n°MA20180173725, emitida pela responsável técmoa Francisca Itaynara de So^
Amúio -CREA/PI31897. Ato lavrado em 21/08/2018. Emolumentos: R$ 5M0 +FERC: RS 1,60
TOTAL: RS 55,10. Selo n» 27310226. Oreferido éverdade. Dou fé . Diovam Alencar
Santa Bárbara, Oficial de Registro.

R-3.66S7 -Protocolo n' 13071,"^11/02/2019 -"cOMPRA EVENDA - VENDEDORA:^
pnMSTRTTCÒRS Et nrAPÕFS í.TDA -ME, jáqualificada, representada pelo sócio admimstraaor
Renato Coêlho Gomes de Sousa, brasileiro, CPF ÕÍ3.437".673-00; COMPRADOR: JíM
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