
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

CNPJ N" 06.089.668/0001-33

Secretaria Municipal da Mulher

JUNTADA DE DOCUMENTOS

unicef?^

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 0401025/2021, os documentos do
Sr. Raimundo Nonato Barbalho da Silva, portador do RG n° 574.026-MA e do CPF n°
054.762.673-87, e seu procurador, o Sr. Francisco Coeiho Fontes, portador do CPF n°
054.762.673-87 e do RG n°574.026 com vistas a deflagração de Dispensa de Licitação para
iocação de imóvel para o funcionamento da Secretaria Municipal de Políticas para as
Mulheres, no Município de São João dos Patos.

São João dos Patos/MA, erri 06 de janeiro de 2021

aula Adriana ixeira Vieira

^ Secrétária:M(jhlcipalí.dá- Mulher
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www.saojoaodospatos.ma.gov.br
Rua Jarbas Passarinho, n® 1196, Bairro São Raimundo -CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA



SSGISTRO geral - UVRO 2
Matricula a®

Data; 27/12/1976

REGISTRO DEIMÓVEIS DE
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

FICHA: 001

Proprietário: RAIMUNDO NONATO BARBALHO DA SE.VA, biâsileiro, solteiro, bancário,
CPF 054.762.763/87, residente e domiciliado nesta cidade. //Transmitente: GERVASIO
BABBALHO DE SANTANA e s/ mulher ANA. AMÉLIA LIMA DE SAOTANA, brasileiros,
casados, elefuncionário público estadual, CPF 074.735.323/91, residentes n/cidade. Título: Escritura
pública lavrada no cartório do 1® oficio desta cidade em 06.07.76, que tem oregistrO'anterior matricula
n® 48, fls. 48 do livro n® 2 dò registro geral do CRI desta cidade. Valor do contrato: CR$ 2.000,00
(dois rnilcruzeiros). SSo João dosPatos,27 dedezembro de 1.976.

Característicos: Um terreno situado na Rua Gonçalves Moreiradesta cidade, medindo (6,00) mts de
frente c/ igual largura-nos fundos com (23,60) ditos de extensão, limitando-se ao norte c/ Edmilson
Coelho Corrêa, sul d terreno do município, leste d Gervasio Barbalho de Santana e oeste d a Rua
Gonçalves Moreira, (aa)Teresínha deJesusMacêdo Costa,ofrcial do registro.

Av-1-188 - Transferido o presente registro parao livron® 2-D de registro geralsob n® 1.137 às fls.237
em 21/09/79, conforme carta de aforamento perpétua n® 068/79, e^qiedida pela seçfét^*a Edna
SantanaNollto, com vistos do prefeito Celso Antonio da Rocha Santos, em 18.09.79. São João dos
Patos, 21 de setembro de 1.979. (aa) Teresinha de Jesus Macêdo Costa, oficial do registro.

OBS: OS REGISTROS ACIMA FORAM FEITOS PELOS OFICIAIS ANTECESSORES.

Av-2"188~ TRANSPORTE - Em virtude da substituição do sistema de livro pelo sistema de ficha,
conforme faculta a lei 6.015/73, bem como, artigo 538 do Código de normas da CGJ-MA, procede-se
aesta anotação, de oficio, para fazer constar que apres^te matricula foi ttansportada do livro 2-A, fls.
88, desta serventia em 12/07/2016.Doufé. O oficial:.

"serventia extrajudicialdacomarca desãoJOAO dospatos -MA
tetldraiJoreTsbeaSoiDIovsnlAlenarSanüGitbara jj
PAR(WEDABAND£IRA,S/H-CtNTRO-SÍ0JOjOOO5PATOWMA.C£P6Sfi6S-000
TeterBn«:(99]aSSl.Z991-e-nunxanUto€>0'toMp-<o>n.b/

CERTIFICO, que a presente cópia, extraida^nos termos do
mArtigo 19 §ia da lei 6.D15/73 é reproduçÍo/|Íel do originai a

que se relere. OREFERIDO ÉVERDADE. DcM/Fé. São João dos
Patos, 11 de fevereiro de 2019.0 oficial:

eaífâ&nbosa Lima
Ite AuirrízaiJa

Emol: RS33,0Q; FERC! RS^.C0 Tota^í^^O
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LIVRO 28

•FÍCIO/UnICO ,
SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

V A • •

I SERVENTIA ÉXTRAJtJtilClAL DE-SÃO JOÃO DOS PATOS -MA
-.V* L rf//- \ DIQVANI ALENCAR SANTA BÁRBARA

U-. ^ ''//fA Oficial Registvador e Tabelião

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: RAIMUNDO NONATO^íBARÊMHOmÁ^SmVAúhornofaèòixo

SAIBAM quantos este público instnariento de procuraçâ'if^ '̂àsíanú0ire^Jjiú^0nBano'Éo^N'̂ ^
de Nosso SenhorJesíis Cristo, de 2009, aos dez (10) dda^FdG^mf^ ãejmàt^o 'dô0ito an^^nesia^cidade
na Serventia Extrajudicial , á Rua MaL Hermes da Fonseca, s/n, compareceu como Outorganíe:
RAIMUNDO NONATO BARBALHO DA SILVA, brasileiro, casado, aposentado, portador do Cl m°

U5.43Í.J6I-91 residente nesta cidade; A quem confere amplos e especiais.podem^^em^ caráter
1 if/^Ay ' f jf.'< Am >

II<IM<7<IW friAnf i^nviefovi»' n/iM c/ ntt n/jM niiP.nt^iniefp.^sat^/nossa.A.Deío'j

ioJunto ao Cartório competente de Registro de Imóvel desta cidade, para assinar Escritura Publica de
Compra e Venda, Doação, Cessão de Direitos Hereditários e/ou termor dé transferências podendo
ainda repré^entá-los perante os órgãos Públicos Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias,
Empresas Ptjvadas, Cartórios em Geral e onde com esta se apresentar enecessário for assinando e

hpqtH^É/lS^^^ 2'A,(Registro Geral), desta Comarca, mais qRe0^g"de ç^frbg^ão^q
construção ic uma casa residencial sob a matricula n° 1.137, fls 237, liwp 2rp,do Re^tro Gei;ql,

cómpraM}r^^,0Ôymi4ãé^^ com igual largura nos fundos por (14,30) rhís àsh.temão; registrado
naMatricula n'*2J3,\ils. 113, do livro 2-A (Registro Geral) desta Comarca, onde (compreeridendo-se

tia Rua dá^ÀÍe^ã,'nes^à cidade, rnedindo 7,00 mts de frente, por 3,00 mis de fundos na lateral direita.
2400 mts e na lateral esquerda .30i00.;mts rfiglstrada/^g mat 1.767, fls. 267, do livro 2-F Registro

tanto

^" dar-limitk e- '̂cô0bhtaç(les assinar as competentes escrituras, contratos e/gujefaüj)cações,
concordar e. fS^r^da^êalílíA'. "

Telefone: +JJ (99) 3551-2991
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venda por boa, firme e valiosa, também por seus herdeiros e sucessores requerer certidões, promover
registros e averbações, descrever e caracierizan-jOs .imóveis, receber quantias relacionadas como os
alugueis, rescidir contratpSi-ypromi^êr^agõéSifàeJf-^^ e retirar:;.jiocumenios,'prestar
declarações, apresentar'̂ provas, J^tnpriK éxjgênciasi''Mpa multas,, impostos, assinar'
declarações, constituir advbgúdo.ye'pr0çar tOdos gs dèjnáis^íbs necessários dbSfim deste mgr^ato.
Fodéndd inclusive subsíabelecen O oúlorgante 'apresentou documentos que comprovam a titularidade
de propriedade dos bens objeto de presente instrumento. Aparte outorgante^declara, haverfornecido
todos os elementos necessários a lavratura da presente, conferindo-os lendôhpdos g-aip e assumindo',
exclusiva responsabilidade civil e criminal, por eventual erroligu inixátÍa3o.\dos'mesmos. Seú nonie
como se presente fosse, requerer, alegar e defender seus diKeji0i^,em ou^^bunaj, .
podendo propor a quem de direito tiver, as ações competentes^' cíveis, criminais ou comerciais,
prosseguir seus termos até sentenças finais e suas execuções, assinar os respectivos articulados,

oferecer em Juízo,o quefor necessário nos incidentes que aparecem, interpor^recursos de.-:apelações ••
ou agravos, prestar em sua alma qualquer lícito juramento, requerer inventario,<^paiiilhas,' embãrgosi .
arrsestas, segpest}:oyeçarta.j^precatóriqs^ fazer justificações, habilitaçõésyjowigçõ'é.s,'f.c'̂ ^
converso^;•conjissõié^^^^^ transações, reconvergões, arbitramento, arrecadações, protestos,
còhlra-proiMÍos;''\oútqrggpi^^^^^ e assinar escrituras de vendas, compras, cessões, penhor,

• hipóteçhs, sóHre hipgtecásjjdéj^ção- INSO-LUTUM e outras quaisquer, fazer regi.straK tais.títulos
onde convier, assinar para isso os respectivos extratos, assim como lhe concedepoderesjparã transigir •
em Juízo gu fora .dele, dar quitação do que receber seguindo .suas ordens que .serão •cònsidèràdas

^como parte, deste instrumento, substabelecer esta si convier e os substabelecidos em outros,
rélevando-os do encargo de sati^açõo que o Direito outorga. E de como assim disse do que doufé,
lavrei este instrumento que sendo-lhe lido aceita e assina com as testemunhas: Paulina de Araújo e
Silva .e.-hdár.cia.Mgnoela Silva de Sá Sousa, brasileiras, maiores, capazes, minhas conhecidas,. dó que.
iràig,:dgufe,e asdno etnpúhlico era.^g. Eu, Alcindo TupingmbâMacêdo Cgsjg, daverdàde-.Notário C'
Regístrador lãvréi' e distei. São João dos Fatos, 10 de março de 2009, Em iest aa) Alcindo
Tupinambá Macêdo Costa- Nolârio e Registrador. aa) Raimundo Nonato Barhalho ^ Silva^. aa)

yPaulina deiAraújo^ eSilyq;\ aa) Márcia Manoela Silva de Sá Sousa.(a) RAjMidNDÕ^NOI^YO
'BÁRBAhHQj^V'X:SÉ^ê - Nada mais continha areferida procura|lo, da- qual^em e'
^fie[m'éhtè'••;extráf;'•á'/pr^ certidão, doraue dou fé./Folha de^Segiirã'"^®/5505.
Eniolumentos:ÍRÍ ^34,00 +Fere: R$ 1,op jf R$ 34,00\ ^felo(s): 0000016196^ '

Sâo João dos Patp&lll4 de feveréfro de 2019.
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Nielton de Preitas Queiroz
Matrícula 00752


