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Secretaria Municipal de Saúde

JUNTADA DE DOCUMENTOS
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Junto aos autos do Processo Administrativo n° 0401023/2021, que tem por

objeto a locação de um imóvel localizado na Avenida Presidente Médici, n® 221 B, Centro
em São João dos Patos - MA, para funcionamento do Centro Avançado de Saúde, os
documentos da proprietária do imóvel, a Sra. Elionaria Rosa Alencar Silva Quirino, portadora
do RG n° 17682622001-6 SSP/MA e CPF n° 001.592.853-56 com vistas a deflagração de
Dispensa de Licitação" p^aTocação de imóvel para funcionamento do Centro Avançado de
Saúde. - i

São João dos Patos/MA,'em 06^ de janeiro de 2021,

ira Lima

ai de Saúde/-

007/2021'

www.saojoaodospatos.ma.gov.br

Rua Floriano Peixoto, s/ns, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA

TRASLADO 1' LIVRO N° 64

CarolineS. ds R-
Santos Angaíirn

ISiifSína Jl&lo atí\Kíli|62
Escflvfi Jm^Subetitutó

SAIBAM quantos a presente escritura
pública de compra e venda, que no ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo de dois mil e quatro (2004), aos dezenove (19) dias do mês de outubro,
nesta cidade de São João dos Patos, Estado do Maranhão, no Cartório do 2°
Oficio na Casa da Justiça, à Rua Marechal Hemes da Fonseca, s/n, Batoo Slo
Raimundo, permite mim, Escrivã e as testemuidias adiante nomeadas e assmadas,
compareceram partes entre si justas, avindas e contratadas, a saber: - De uma
parte, como outorgante vendedora a Sra. GIZELDA ALVES PA SILVA,
brasileira, solteira, do lar, portadora do RG. n® 573.990 SSP-MA e do CPF. n®
499.366.893-72, residente e domiciliada à Av. Presidente Médici, 2217, nesta
cidade; e de outro lado como Outorgados Compradores ELIONÁRIA ROSA
ALENCAR SILVA, brasüeira, do lar, portadora do RG. n® 17682622001-6
SSP-MA e do CPF. n® 001.592.853-56, e o seu companheiro RAIMUNDO
NONATO ALVES OUIRINO, brasileiro, cabeleireiro, portador do RG. n®
42719695-7 SSP-MA e do CPF. n® 656.454.563-00, residentes e domiciliados à
Rua Mário Andreazza, s/n, Centro, nesta cidade; pessoas conhecidas de mim
Escrivã, e das testemunhas, pelas próprias de que trato e dou fé. E perante as
mesmas testemunhas, pela outorgante vendedora me foi dito que sendo senhora e
possuidora, a justo título e absolutamente livre e desembaraçada de quaisquer
dúvidas e ônus real inclusive hipotecas mesmo legais, de UM Terreno localizado
à Av. Presidente MédicL 2217, medindo lOm (dez metrosí de frente com 10,30

}s) de fundos, por 44m (quarenta e quatro

residencial, coberta de teÜías, paredes de adobes, piso de cimento, teto
madeira rolica, com 1 oorta e 1 ianefa de frente, LIMITAS

Direita: Maria do Antonio Pedro, Lateral Esquerda: Raiímndo Isaac,
TÍTULO DE DOMÍNIO: Adquirida nor Escritura de Comora e Vm4a nm
notas do Cartório do P Ofício, no livro it" JJ. v. neto Escrevente
Juramentado Substituto Alcindo Tupinambá Macedo Costa em 03/03/94,
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Registrada no Cartório deRegistro de Imóveis desta Comarca de São João dos
Patos - MA, sob n""2.718, àsfls. 238, Livro 3-A,e, achando-se contratada com
os outorgados compradores por bem desta escritura, e na melhor forma de direito,
p^a lhe vender, como de feto vendido tem o imóvel já descrito. Pelo preço certo
e ajustado de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Importância essa que dos
outorgados compradores confessam e declaram já haver recebido em moeda
corrente pelo que dá por pago e satisfeita dando aos compradores plena geral
quitação, prometendo por si e seus sucessores fezer boa, finne e valiosa essa
mesma venda, obrigando-se em todo o tempo, como se obriga a responder pela
evicção de direito, pondo os outorgados compradores a par e a salvo de
quaisquer dúvidas futuras e transmitindo na pessoa deles outorgados compradores
todo o seu domínio posse, direito e ação na cousa vendida, desde já, por bem
desta escritura e da Cláusula - CONSTITUTL Pelos outorgados compradores
perante as mesmas testemunhas me foi dito que na verdade acha contratada com
a outorgante vendedora Gizêlda Alves da Silva, sobre a presente compra,
ãceitando-a pelo preço mencionado de Cinco mil reais (R$ 5.000,00), e esta
escritura, em seu inteiro teor, tal qual se acha redigida, ficando ratificados todos
os dizeres impressos. De tudo dou fé. Em seguida, foram-me apresentados os
seguintes conhecimentos de impostos pagos e certidões Negativas da Fazenda
Municipal: Um talão de Imposto pago referente a presente transmissão expedida
pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos, em nome de Elionária Rosa
Alencar Silva - ITBI - Imposto Inter-Vivos no valor de R$ 110,00 (cento e dez
reais), recolliido no Banco do Estado do Maranhão, agência local conta n® 1393-
6, em data de 19/10/2004, quites com as Repartições Públicas, conforme faz
prova com a Certidão Negativa apresentada, inclusive a do Oficial das Hipotecas
desta Comarca, as quais ficam fazendo parte integrante desta e arquivada em
pasta própria neste Cartório. E por acharem assim contratados, me pediram lhes
fizesse a presente escritura que, sendo-lhes lida em voz alta aceitaram,
outorgaram e assinam-na com as testemunhas a tudo presentes e que são:
Rosemeire Barbosa de Sousa e Márcia Manoela da Silva, brasileiras maiores,
capazes, residentes nesta cidade e reconhecidas de mim Escrivã, que a escrevi,
dou fé, dato e assino - Ana Caroline Soares da Rocha Santos Angelim. aa)
Giselda Alves da Silva. Elionária Rosa Alencar Silva. Raimundo Nonato Alves
Quirino. Rosemeire Barbosa de Sousa. Márcia Manoela da Silva. Está conforme
com o original, dou fé. Eu, Ana Caroline Soares da Rocha Santos Angelim —
Escrivã, subscrevi, digitei eassino. / O /? ^ J / '

íaroline Soares da Rocha Santos Angelim
Escrivã.

. Escrivã
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