
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA 

CNPJ N°06.089.668/0001-33 
Secretaria Municipal de Administração 

JUNTADA DE DOCUMENTOS 

~ FOLHA n° 

~ ~ 

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 1801202201/2022, os documentos do Sr. Pedro 
Fernandes Torres da Silva, com vistas a deflagração de Dispensa de Licitação para locação de imóvel 
localizado na Praça Presidente Dutra, n° 360, Centro, CEP.: 65.665-000, São João dos Patos[MA, para 
funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Juventude. 

São João dos Patos/MA, em 18 de janeiro de 2022. 

Thuany i . ' Gomes 
Secretária .' a Administração 

P, 01/2021 

www.saojoaodospatos.ma.gov.br 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA 
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Fropr rio: JOSÉ RIBAMAR LIMA, brasileiro, casado, bancário, portador daCid n° 98~44~SSP-
MA e CPF 017.162.393-20, residente e dc'rnicilisdo ti rua Jogo Pessoa, nesta cidade. //Trana®áteate: 
LUIZ DE FRANÇA BARROS e sua mulher MARIA ELVINA DE FRANÇA BARROS, brasileiros, 
casados, ele comerciante, C.1 n° 328.775-;SP-MA, ela do lar, C.LC n° 663.674-SSP-MA, portakres 
do CPF n° 106.414.753.49, residentes e úomiciliadas na Av. Senador Dirceu Arcovcrde, n° 546, na 
cidade de Flonano, Estado do Piaui, nest_ representados por seu bastante procurador o senhor José 
Arirnatea de Sousa Lima, brasileiro, casado, proprietário, portador do CPF n° 022.069.603-91 e Cl n° 
170.602 -SJSJ-PI, residente e domiciliado nesta cidade; conforme pmcwuç~o lavrada nas Notas da 
Escrivã Maria llenninia Rocha do 1 ° Olici), no livro 37 ás Us. l 81 V em data de 14/01/86 na cidade de 
Floriano-Pi. Titulo: Compra e venda, eonlorme escritura pública lavrada no Cartório da 2° Oficio pela 
Fc  ivA Ana Cristina Soares da Rocha Saaitis na livro de motas n° 58 ás fls 133 a 134V em data de 
17.03.86, tendo sido adquirida por eompni feita a Celso Antonio da Rocha Santos e sua mulher Ana 
Cristina Soares da Racha Santos conforme escritura lavrada nas Notas do 1° Oficio desta cidade na 
livro n° 10 s lis 20V em data de 05.03.78, devidamente registrada no Registro de Imóvcis desta 
comarca no livro 2-B sob n° Mat 591 ás fl 99 do Reg. Gerai, em data de 08.03.1978. e como aguente 
Bem Crédito [mobiliário S.A - pessoa Juridica dc direito privado, com sede na capital do Maranhão, à 

Av. Marechal Castelo Branco, 600. A carta patente rl°  7161343/81 do Banco Central do Brasil, 
Matrícula n° 51004 no Banco Nacional d.; Habitação C.G.C(Mff n° 067716950007-87, reputada 
pelos seus Diretores Manoel Murilo Falcão, lndcntidadc n° 46.861-SSP-MA e CIC t1°  001.965303/78 
e José Carlos Nunes de Oliveira, Identidade n° 76.702-SSP-MA e CPF o° 037.873.113/00, brasileiros, 
casados, bancários, residentes e domiciliadas na Capital de São Luis, Estado do Maranhão; nomeiam e 
constituem seu bastante procurador e scrh.ir Francisco das Chagas Costa Sampaio, brasileira, casado, 

bancário, residente e domiciliado nesta cidade de São João dos Patos-MA, portador da Identidade n° 
I64.027-SSP-MA e CPF n° 044.181.463/1.0; conforme procuração lavrada nas Notas do Tabelionato 

do 1° Ofício, Cartório Oswaldo Soares no livro n° 242 fás 150V em data de 26.02.86, da cidade de 

SAo Luis-MA. Valor. CzS 120.000,00 (Centro e Vinte Mil Cruzados). São João dos Nacos, 19 de 

março de 1986. 

Cºraetettïtoa: Uma casa residencial situada à Praça Presidetate Dutra n° 360, nesta cidade, 

construida em dais (02) blocos: Primeiro com tr (13) compartimentos com a área de 2g3.73m2

Segundo: com (07) sete compartimentos com a área de 94,41r&. construída em terreno que mede 

(22,00)m de frente por 70,00 ditos de fundos; com estrutura de cimento e cal, àcabarnento em 

cercerica, uma caixa d'agua construída de concreto, com capacidade para 2.500 litros. Limites e 

Confrontaç es: Limitando-se as leste com Praça Presidente Dutra, oeste com Rua Gonçalves Moreira, 

ao Norte corn Raimundo Paixão de Sousa e Bemito Pires de Carvalho e ao Sul corn ura beco sem 

denominado. (aa) Teresinha de Jesus Macio Costa, Oficial do Registro Geral 

OBS: OS REGISTROS ACIMA FORAM FEITOS PELOS OFICIAIS ANTECESSORES,. 

Av-I-28  - Em virtude da substituição dc sistema de Livro pelo sistema de ficha, conforme faculta a 
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PÚBLICO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO QUE 
FAZEM JOSÉ RIBAMAR UMA e sua mulher JARDANE 
MARIA MDUSINHO LIMA E LIMA, NA FORMA ABAIXO 
DECLARADA: 

Saibam os que este PÜblico Instrumento de Procuração 
bastante virem que, aos 20 (vinte) dias do mós de agasto da ano dc 2016 (dois mii e dez), 
nesta cidade de São Luis do Estado do Maranhão da RepOblica Federativa do Brasil, perante l' 
mim Tabelião, compareceram como Cutorgantes: JOSÉ RIBAMAR LIMA e sua mulher 
JARDANE MARIA MOUSINHO LIMA E LIMA, brasileiros, casados entre si, ele aposentado,' i I 
portador da Cédula de Identidade n° 015t038720O'0•7-OEJUSP-MA, inscrito no CPFIMF sob n° 
017.152.303-20, ela designer, porladora da Cédula de Identidade nj,l ,I
032375362006-2-SESP-MA, inscrita no CPFIMF sob n° 644.227.043-20, residentes a I~ 
domiciliados na Rua dos Rouxinóis, Quadra 08, lote 44, Edificio Flamboyant. apartamento 502 
Renascença II, na cidade de São Luis, Estado do Maranhão. Juridicamente capazes e 
reconhecidos e identificados como os próprios por mim, Tabelião, à vista dos documentos quer 
me foram apresentados do que dou fé. Então, me foi dito pelos Outorgantes, que por ester .`, •, 
público instrumento de procuração nomeiam e constituem seu bastante Procurador: PEDROti 
FERNANDO TORRES DA SILVA, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da Cédula 
de Identidade rt° 2.781.456-SSP-PI e inscrito no CPF/MF sob i.° 039.885.403-77, residente et
domiciliado na Rua Rui Barbosa, n° 385•A - Bairro: Centro/Sul, na cidade de Teresina, Estados 
do Piauí, a quem confere poderes especiais para vender, prometer vender, ceder, prometer 
ceder ou de qualquer forma alienar, pelo preço e condições que convencionar a quem Lhe 
convier ou transferir a si próprio o ►r.'ióvel constituido de uma casa residencial situada na 
Praça Presidente Dutra, n° 360 (trezentos o sessenta), no Munlcipia de São João dos 
Patos, nesta Estado, construída em 02 (dois) blocos, o primeiro com área de 283,73rp2 Q 
o segundo com área de 94,41m2, devidamente registrado sob a matricula n9 2,528, às 
ífs. 128, do Livro n° 2-1, de Registro de Imóveis (Reg. Geral) - Registra n° 2.528, ás f1s55, 
do Livro n. ° 4-13 - (Indicador Geral) e rt e de ordem 2.767, às fls. 9$, do Livro n° 5-A 

(Indicador Pessoal), em data de 19 de março de 1.986, do Cartório do 1° Ofício- Registro 
de Imóveis, da Comarca de São João dos Patos-MA, podendo para tanto, assinar escritura 
de compra e venda, promessa de venda, cessão de direitos, retificação, ratificação e 
aditamento, pagar impostos, taxas e quaisquer outros tributos, fazer quitação, apresentar, 
juntar, retirar e substituir documentos, fazer registros, averbações e cadastramento, recetrvr e 
transmitir domínio, direito, ação e posse, responder pela evicção de direito e autoria, receber, 
passar recibo e dar quitação, represento-los perante Prefeitura Municipal de São João dos 
Patos, DPU, repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, cariiórios de notas 
e registras de imóveis e onde mais se fizer necessário, requerer e receber se necessário 

termos de transfer rtcia e aforamento, acompanhar processos, se necessário, contratar 
advogado com a cláusula ad judicia e et extra, concordar, discordar, transigir, desistir, firmar 

acordos e compromissos, receber citação, notificação e intimação, cujas poderes aqui 

outorgados são especlficos e restritivos ao negócio relacionado corn o imóvel neste 

instrumento, ficando convencionado que o presente instrumento é irrevogável e irretratável na 

forma da legislação em vigor, podendo substabelecer com ou sem reserva ce iguais poderes, 
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
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lei 6.015/73,, bem como, artigo 538 do C&urgo de normas da CG!-MA, procede-se a esta averba,ç ,'tle 
oficio, pana fazer constar que a presente matricula foi transportada do livro 2-I, lis. I 28, desta serventia 
em 17/10(2014. Dou f~. G ofcia1≥ 2 _---
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íOu!organtes e outorgada assumem ingira responsabijìdad ~ nos documentos que me foro 
apresentados. Assim o disseram do q''~e dou fé e me pe am este instrumento, que Ieragt, 
aceitaram e xssinar~. Dispensada a prece-ça das testem idas na forma da Lei federal fl.° 
6.952 de 03 dº 11 da 1981. Capazes aqui residentes conhec s por mim MARIA GORETE iD 
NASCIMENTO PEREIRA - ESCREVENTE que a fiz d}q tar  k,.  e pelo Tabellúo qu&a 
subscreve Eu. CELSO DA CONCElÇA= COUTINHO - TABELIÃO, a subscrevi. Sáo Luis, 
de agosto dto 2019 (Ass) JOSË t84AM; LIMA,JARDANE MARIA MOLJSINHO LIMA E 
LI Es = c rr~. m~. Transi da mesma data. E. eu 
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