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| PREFEITURA MUNICIPAL
k DE LAURO DE FREITAS

i
i

REPUBLICADO POR INCORREpOES

PORTARIA -SECAD N° 002, DE 18 DE MARCO DE 2020

Dispoe sobre a designate) do servidor como

fiscal de contratos da Secretaria Municipal de

Administrate.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITAS, no uso de suas atribuipoes legais,

RESOLVE:

1
iArt 1" Designar o servidor Fernando Cameiro da Silva Neto, matricula 70111, CPF

422.022.215-49, Cargo de Assessoramento Intermediary, como Fiscal de Contratos da

Secretaria de Municipal de Administrate.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicato, retroagindo seus

efeitos a 09 de mart de 2020.

Art. 3° Revogam-se as disposipoes em contrary.

J

Lauro de Freitas, 18 de mart de 2020

Ailton Florencio dos Santos

Secretario Municipal de Administrate

i

iREGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

!

Luis Maciel de Oliveira

Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL. 58AJ0WIHQPUCUVQ9JQM73A

Esta edito encontra-se no site oficial deste ente.
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06/07/2020

m MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFE1TOS DE NEGATIVA DE D£BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA DA UNlAO

1
Nome: RAQUEL MARTINS LOPES DA SILVA
CPF: 294.015.345-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

l.constam dbbitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidas; e

2. nao constam inscribes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidio
negativa.

Esta certidao se refere a situagao do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuigoes sociais previstas nas allneas ’a’ a 'd' do paragrafo Cinico do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

-4

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 12:44:42 do dia 06/07/2020 <hora e data de Brasilia>.
Vaiida ate 02/01/2021.
Cddigo de controle da certidao: F9B4.A750.2ADB.9410
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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Confirmafao de Autenticidade da Certidao06/07/2020

CanalsLegislateParticipe ServifosAcesso a informagaoBRASIL

Ml I'M

_
Receita FederalwV wyf CERTIDAO

Confirmafao de Autenticidade das Certidoes

Resultado da Confirmafao de Autenticidade da Certidao

CPF : 294.015.345-00

Data da Emissao : 06/07/2020

Hora da Emissao : 12:44:42

Codigo de Controle da Certidao : F9B4.A750.2ADB.9410

Tipo da Certidao : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidao Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/07/2020, com validade atd 02/01/2021.

[ Pagina Anterior |
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POLER JUDi JIARLO
.JUSTICE DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: RAQUEL MARTINS LOPES DA SILVA

CPF: 294.015.345-00
Certidao n°: 15436660/2020
Expedigao: 06/07/2020, as 12:46:28

Validade: 01/01/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedigao.

Certifica-se que RAQUEL MARTINS LOPES DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob

o n° 294.015.345-00, NAo CONSTA do Banco Nacional de Devedore

Trabalhistas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leiÿ

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011,

na Resolugao Administrat iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior 3

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabi lidade dos

Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias

anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao

a todos os seus estabelecimentos, agendas ou filiais.

A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua

autent ic idade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente .

INFORMAQAO IMPORTANTE

Do Baneo Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridica

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigacc -
estabelecidas em sentenga c.ondenatoria transitada em julgado ou
acordos judioiais trabalhistas, inclusive no concernente a

recolhiment os previdenciarios, a honorarios, a custas,

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

CONTRATOS/PWILF
PAG.
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Mi
PODER JUDICIARJO

JUSTIQA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

«

t
1

Nome: RAQUEL MARTINS LOPES DA SILVA

CPF: 294.015.345-00

Certidao n°: 15436660/2020
Expedigao: 06/07/2020, as 12:46:28

Validade: 01/01/2021
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que RAQUEL MARTINS LOPES DA SILVA, inscrito(a) no CPF sob

o n° 294.015.345-00, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhis tas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade do

Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) di

anteriores a data da sua expedigao.

No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relac-.

a todos os seus estabelecimentos , agencias ou filiais.

A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente .

f
J

1
i

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplen tes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimen tos previdenciar ios , a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico 1
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

>

-
i

CONTRATOS/PMLF
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vO 1 Emissao: 06/07/2020 12:47GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

cgp SECRETAR1A DA FAZENDA i

:

ICertidao Negativa de Debitos Tributaries

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo

Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20201935375

NOME

RAQLEL MARTINS LOPES DA SILVA

INSCRICAO ESTADUAL CPF

294.015.345-00

l
Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pend&ncias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

1
s

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistAncia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de compet6ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/07/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo vaiida por 60 dias, contados a partirda data de sua
emissao

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FA2ENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREQO http://www.sefaz.ba.gov.br

y

1
i

vaiida com a apresenta?5o conjunta do cartSo original de inscricao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministeno da Fazenda.

£©NHRAI&S/J?A/1LF
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Emiss&o: 06/07/2020 1 2:47
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

t SECRETARJA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

Certidao N° 20201935375

Emitida pela Secretana da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte: A

NOME

RAQL'EL MARTINS LOPES DA SIl.VA

INSCRIQAO ESTADUAL CPF

294.015.345-00

1

t
CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 06/07/2020 VALIDA ATE 04/09/2020

*A

RelCertidaoAutemicidade rplPagina I -i. j
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mm
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASo •tSecretaria da Fazenda

L/UIROKNE Coordenagao Tributaria
FREITAS

{

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS E DA
DIVIDA ATIVA DO MUNIClPIO

CADASTRO IMOBILlARIO

Certidao passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadagao, datada em 06/07/2020,
sob processo de n° .

Certificamos para os devidos fins de direito, que ate a presente data a Pessoa Fisica / Juridica RAQUEL

RUNS LOPES DA SILVA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o n°. 29401534500, atual contribuinte
imovel de inscrigao municipal n°. 40021000540000, situado a RUA MIGUEL DOS S. SILVA N°: 54

BAIRRO: CENTRO LOTEAMENTO: 999 - Sem Loteamento, encontra-se quite com os tributos municipal

referentes ao imovel aqui identificado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa, quaisquer debitos que
venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 210, §3°, da Lei Complementar n .

621/90 - Codigo Tributario e de Rendas do Municipio de Lauro de Freitas.

i

i

Certidao Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 06/07/2020 12:48:18, a qual vai
asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e
Arrecadagao.

Codigo de Controle: 001767000037222320200706
Emitida via Internet, as 12:48:17 hs, do dia 06/07/2020

90 dias.

:

iOBSERVAQAO:
- A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na internet, no enderego
http://sefaz.laurodefreitas.ba.qov.br;

- Qualquer rasura ou emenda invalidarÿ este documento.

CONTRATOS/PMLF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASo Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administragao Tributaria
Divisao de Divida AtivaLAURODE

FREITAS

COMPROVANTE DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba,06 de julho de 2020

1/2020

40021000540000

RAQUEL MARTINS LOPES DA SILVA

06/07/2020

Data de Validade: 04/10/2020

Codigo de Validagao: 001767000037222320200706

N° Certidao:

Inscrigao:

Contribuinte:

Data de Emissao: f

i
Codigo de validagao de emissao de Certidao Negativa ratificado via Web - http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br

i

f

t

nONTRATQS/PlVILF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

JUSTIFICATIVA

I
A Secretaria Municipal de Administrapao do Municipio de Laura de Freitas, 6rgao integrante da Administrapao Direta
do Poder Executivo Municipal, pelo presente instrumento de justificative se presta a cumprir o contido no art 26
paragrafo unico II da Lei 8.666/932 como antecedente necessario a contratagao com dispensa de licitagao.

I - Objeto: Locagao do imdvel, situada na Rua Miguel dos Santos Silva, Terreo, n° 54, Centro, Laura de Freitas/BA,

CEP 42.700-000, registrado no Tabelionato de Notas e Protestos de Laura de Freitas, cadastre imobiliario n°
40021000540000, pelo periodo de 12 (doze) meses.

II - Locador: de propriedade da Sra. Raquel Martins Lopes da Silva, inscrita no CPF: 294.015.345-00.

Ill •Caracterizagao da Situagao que justifica a renovagao contratual: Justifica-se a Renovagao de Prazo do
contrato para manutengao dos servigos da Administragao Publica, com fundamento na Lei 8.666/93, artigo 57, inciso
II, garantindo assim a utilizagao do servigo ate a data estabelecida no contrato, por razoes administrativas,
consoante e pactuado pelas partes, originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigencia dentro do
seguinte novo periodo de 12 (doze) meses, periodo de 16 de Agosto de 2020 a 16 de Agosto de 2021, mantendo
seu valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O imovel locado e utilizado para da Sede da Ouvidoria do
Municipio e se adequa perfeitamente as necessidades da Secretaria para o fim a que se destina, tanto pela
localizag§o geografica, imprescindivel assim, pois alem de exercer o papel de mediadora de conflitos, as ouvidorias
atuam como importantes femamentas de gestio, possibilitando aos gestores, por meio de relatorios e analises de
indicadores quantitativos e qualitativos, conhecerem a percepgio da populagao frente aos servigos publicos
prestados, mensurando sua efetividade e identificando seus pontos criticos.

IV - Justificativa de Escolha: Optamos pelo aditivo, devido ao imovel ser o unico da regiao com capacidade de
atender as necessidades da Ouvidoria.

!

V - Justificativa do Prego: O prego contratado para a locagao e o praticado no mercado, conforme avaliagao previa
do imovel anexo aos autos.

VI - Justificativa do prazo: A solicitagao pelo prazo de 12 meses, se da pelo excelente funcionamento que
apresentou os setores instalados no local. Nao tendo necessidade de haver mudanga nesse periodo.

VII - Manifesto da contratada: O proprietario do imovel manifestou por escrito interessado na renovagao de prazo
conforme Carta de aceite enviada.

Assim, submeto autorizar a presente justificativa do prosseguimento do feito a autoridade competente, que e o
Secretario Municipal de Administragao.

Laura de Freitas, 06 de Julho de 2020.

Autorizo o prosseguimento do feito nos termos acima,

V?
o Muthe
raioa/S.R.P

PMLfrSECAD
Mat. 78996

Giro Rk
Gestof de

Ciro Ricardo Muthe da Silva
Gestor de Contratos

Ailton Florencio dos Santos
Secretario Municipal de Administragao

CONTRÿTgS/PMLF
ASS:’ , , Jr
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I PREFEITURA MUNICIPAL DE

h LAURO DE FREITAS
# 4

E: !
I

Lauro de Freitas, 06 de Julho de 2020.

Prezado Senhor,

Vimos por intermedio deste, solicitar de Vossa Senhoria informagoes a respeito de Dotag3o Orgamentaria

suficiente para realizagao da Locagao de imovel onde funciona a Sede da Ouvidoria do Municipio, de

propriedade da Sra. Raquel Martins Lopes da Silva, no valor mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e global de

R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). 5

5

Na expectativa da atengao deste Setor, no sentido de atender a nossa solicitagao continuamos a disposigSo,
reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distinta consideragao, com nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

G
:iro Ric

PMLFISBÿ
Mal.78996

Ciro Ricardo Muthe
Gestor de Contratos e Suprimentos

*
1
;

OOHTRATOS/PMLP
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F771 PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAQAO (PAC)

f
1 Dados do Solicitante: Ailton Florencio dos Santos l

Secretarial Secretaria Municipal de Administragao

| Fonte de Recurso (Tesouro, Convenio, etc.):

(x)Tesouro ( ) ConvSnio ( ) Tesouro e Convenio ( ) Uni§o ( ) Estado ( ) Vinculado ( ) Outro:

Justificativa

A Secretaria Municipal de Administra$ao do Municipio de Lauro de Freitas, orgao integrante da Administrate Direta do Poder Executivo
Municipal, apresenta justificativa para a renovagao referente ao contrato de locagao de Imovel: 088/2017, situada na Rua Miguel dos Santos
Silva, Terreo, n° 54, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP 42.700-000, onde funciona a Sede da Ouvidoria do Municipio. Dispensa de Licitagao:
059/2017, de acordo com Processo Administrative: 07775/2020, celebrado entre a Sra. Raquel Martins Lopes da Silva, inscrito no CPF:
294.015.345-00 e Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, sob CNPJ: 13.927.819/0001-40, pessoa juridica de direito publico, com sede e
foro na Praga Joao Thiago dos Santos, s/n, Centro - Lauro de Freitas/BA, CEP 42700-000. Garantindo a utilizagSo do servigo ate a data
estabelecida no contrato, por razdes administrates, consoante e pactuado pelas partes, originalmente estabelecido, passando o mesmo a

sua vigAncia dentro do seguinte novo periodo: 16/08/2020 a 07/08/2021 e de valor mensal inicial de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para
iPnanutengAo dos servigos da Administragao Publica, com fundamento na Lei 8.666/93, artigo 57, inciso II.

Objeto a ser Adquirido ou Contratado

Renovagao referente ao Contrato: 088/2017.
*

| Observagdes
* tPeriodo de 12 (doze) meses.

i m
Descrigao a ser adquirido ou contratado

'

Item Detalhamento Prazo Valor mensal Valor Anual Valor global
Renovagao referente ao contrato: 088/2017,
Dispensa de Licitagao: 059/2017, Processo
Administrative: 07775/2020, para manter em
funcionamento a Sede da Ouvidoria do Municipio.

12 (doze)
meses R$ 4.000,001 R$ 48.000,00 R$ 48.000,00

R$ 48.000,00Valor Total do Contrato :=====*:=============:

l Modalidade licitatoria para aqulsigao/contratagao do bem/servico
( ) Convite ( ) Tomada de Prego ( ) Concorrencia ( ) Pregao Eletrdnico ( ) PregSo Presenclal ( ) Chamada Publica

x ) Dispensa de Licitagao ( ) Inexigibilidade de Licitagao

| Veiculo de publicagao do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato

( x ) Diario Oficial Prdprio ( ) DiArio Oficial da UniAo ( ) Diario Oficial do Estado ( ) Jomal de Grande Circulagao

| Fluxograma de Aprovagao:

SECAD / Departamento de Contratos Prefeita
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o Ap6s verificagSo minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
compSem para ratificagSo dos atos praticados e autorizagao para contratagao, decido:
contratagAo da despesa. *

Autorizo a contratagao e defiro pelo prossegulmento do feito.
( ) N3o autorizo a contratagao e indefiro o prosseguimento do feito.

Lauro de Freitas/BA, 06/07/2020

11
ISLauro de Freitas/BA, 06/07/2020

t

Ailton Florencio dos Santos
Secretano Municipal de Administragdo

Moema Isabel Gramacho
Municipal

L;©NTRATOS/PMLF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAQA JOAO THIAGO DOS SANTOS, S/N
CENTROo LAURO DE FREITAS
BA

Lauro de Freitas, 22 de Julho de 2020.

ACGM,

DESPACHO

Estamos encaminhando os autos de numero 07775/2020 a CGM, para "vistas" e deliberagao.

Atenciosamente.

/luthe
(S.R.P

Ciro Ricardi
Gestof de Contrl_

PMLF/SECAO
Mat. 78996

Ciro Ricardo Muthe da Silva
Coordenador de Contratos e Suprimentos

PMLF/SECAD
Matricula: 078996

Q0NTRATOS/PMLF
?AQ: SL __
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PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE DO

PEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgamentarios

liberados para a finalidade indicada no processo n° 12971/2019, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tambem, que a despesa, abaixo identificada, tem adequagao com a Lei

Orgamentaria de 2020 (LOA) com o Plano Plurianual 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes

Orgament£rias n° 1.796 de 15 de julho de 2019 (LDO) e n£o ultrapassar£ os limites

estabelecidos para o exercicio financeiro de 2020, estando em conformidade com as

disposigoes da Lei Municipal n°. 1.845, de 27 de dezembro de 2019, (LOA), com a Lei Federal s

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio

de 2000, especialmente quanto as normas dos artigos 16 e 17.

•Identificagao da Despesa: Renovag£o do Contrato de locagao n°. 088/2017, por mais

12(doze) meses de propriedade da Sra. RAQUEL MARTINS LOPES DA SILVA, onde funciona

a Sede da Ouvidoria do Municlpio, no valor global de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil

reais), e o valor de R$. 20.000,00 (vinte mil reais) para o exercicio do corrente ano

Dotagao orgamentaria

02.0400.2397.339036.00

Obs.: R$ 20.000,00(valor a ser desembolsado no corrente exercicio - 05(cinco) meses)

DECLARO, enfim, que as informagoes e documentos existentes neste protocolado estao de

acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas

esferas civil e penal, em especial no que tange ao disposto na Lei Federal n° 8.429, de 02 de

junho de 1992, podendo o protocolado seguir o seu tramite administrativo.

Ailton ™ren5o®Santos
Municipal de Administrate

• r RFr.AOiMatnoula 6683*-°

Lauro de Freitas, 20 de julho de 2020

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura
Ciente,

Celene Diniz M. Rocha

Cadastro n° 46.435

Coord.de Exec.Orijam/SEFAZ
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ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 07775 de 2020

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

PARA: GAPRE

Atendendo a solicitagao dessa secretaria, considerando a necessidade de observance

da conformidade nos procedimentos legais e normativos, encaminho a Declaragao de

Adequagao Orgamentaria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio (CGM).

Lauro de Freitas, 20 de julho de 2020.

CELENE DINIZ ROCHA—>
SECRETARIA DA FAZENDA V
COORDENAQAO DE EXECUQAO ORQAMENTARIA
Mat. No. 46.435



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

UNIDADE
REQUIS1TANTE

PROC. ADM. N°ASSUNTO
Renovagao
contratual

SECAD 07775/2020

4
Lei 8666/93 e outrosFundamentagao

Renovaggo do contrato n.088/2017Objeto:

DA ANALISE

Cuidam os autos de pedido de renovagao do contrato 088/2017 cujo objeto e
o imovel pertencente a Sra. Raquel Martins Lopes da Silva, onde funciona a Ouvidoria
Gral do Municipio, conforme elencado em justificative encaminhada pela Secad, fl. 39.

Cumpre salientar que o presente parecer abrange tao somente os aspectos
estritamente formais do pedido, atinentes a instrugao processual, e possui carater
meramente opinativo.

Foram juntados os seguintes documentos a instrugao processual.

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS NA FASE INTERNA
1. SDC.fl.02;
2. Laudo de avaliaggo do imbvel com fotos, fls. 03/09;
3. Declaraggo de interessa da proprietary no aditamento, fl. 10;
4. Declaraggo assinada pela proprietaria de ausencia de impedimento juridico

do imbvel, fl. 11;
5. Declaragao de ausbncia de cadastro de FGTS, fl. 12;
6. Copia de identidade da proprietaria do Bern, fl. 13;
7. C6pia do contrato de promessa de compra e venda, fl. 14/17;
8. Controle de saldo do contrato, fl.18/19;
9. Copia dos termos de aditamentos, minuta do contrato principal e extratos

das publicagbes, fls. 20/28;
10.Declarag§o de fiscal do contrato, Portaria designando Servidor e Portaria

do fiscal do contrato, fls. 20; 29 e 30, respectivamente;
11. Certidbes de regularidade fiscais e trabalhista, fls. 31/38;
12.Justificativa a demanda, fl.39;
13.Solicitag3o de reserva e dotagao orgamentaria, fl.40;
14. Pedido de autorizagbo da despesa, fl. 41;
15. Declaragao de adequaggo orgamentaria e folha de informagSo, fl.43/44;

DA CONCLUSAO

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4- Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 3° Andar
Sala 328- Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000

1



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Em que pese verificar-se que os autos atendem a instrugao processual por
conter documentos necessarios ao feito, estamos devolvendo o processo a pasta
requisitante para juntada da Portaria nomeando a Comissao avaliadora do Bern,

constante no Laudo apresentado em fls. 03/09, bem como para que seja retificada a
declaragao de adequagao orgamentaria (fl.43) onde consta on.de processo
12971/2019, que diverge do numero do presente processo de n. 07775/2020.

Face ao exposto, considerando que os apontamentos nao obstam o
prosseguimento do feito, conforme an&lise efetuada acima acerca da regularidade
formal do pedido, conclui-se que o pedido se encontra APTO para prosseguimento.

Encaminhem-se os autos autuado sob o n° 07775/2020 a Secad para juntada

da Portaria indicada acima, apos a Sefaz para retificacao da declaracao de fl.43 no
que tanqe ao numero do processo e em sequida ao Gapre para coleta de assinatura
da Prefeita no PAC de fl.41.

Apos diligencias, que sejam os autos encaminhados a Procuradoria Geral para
a analise juridica pertinente.

Em 24 dejulho de 2020.

Nayane Alves tie Carvalho Santos
Assessors Especial
Controladoria Geral do Municipio

Ciente.
Proceda-se o tsolicitado.
Lauroj,ÿ Frefÿrs/BA, 24 de julho de 2020

Apio Vinam
ControladocGferal do Municipio
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA

lascimento

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4- Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 3° Andar
Sala 328- Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000
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Diario Official doSegunda-feira
11 de Setembrode 2017
2 - Ano V •N° 996

Lauro de Freitas MUNICIPiO

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA CGM N* 008 DE 1 1 DE SETEMBRO DE 2017

Delega poderes a Coordenadora Executiva da
Controladoria Geral do Munici'pio, para o fim que
especifica, na forma que indica e da ouuas providencias.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO DE LAURO DE REITAS.
Estado da Bahia, no uso de suas atributes legais e em conformidade com disposto no
art. 8°. da Lei n" 1.67 1, de 07 de dezembro de 2017,

RESOLVE:

Art. ln. Delegar competencia a Coordenadora Executiva da Controladoria Geral
do Municipio, Fabiana Pessoa de Oliveira, para a assinatura de documentos da rotina
administrativa, bem coma responder pelo expediente da Controladoria, na ausencia ou
impedimentos do titular da pasta.

Art. 2°. Esta Portaria entrant em vigor na data de sua publicaeao.

Art. 3°. Rcvogam-sc as disposifocs cm contrario, cm especial a Portaria CGM
n° 001 de 08 de fevereiro de 2017.

Lauro dc Freitas. 1 1 de setembro dc 2017.

Apio Vinagre Nascimcnto
Controlador Geral do Municipio

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Luis Maciel de Oliveira
Secretario Municipal de Governo

CERTIFICAQAO DIGITAL: 1WHADS00FVNKBLE4GTUYIQ

Esta edigao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



Diario Official doQuarta-feira
19 de Setembro de 2018
2 - Ano VI - N° 1252

Lauro de Freitas MUNICIPIO

Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

DECRETO MUNICIPAL N." 4.322, DE 19 DE SETEMBRO DE 2018

Revoga o Decreto n" 4.073 dc 2] de feverciro de
2017 e suas alteravoes. institui a Comissao
Municipal de Avaiiavao de Imoveis, nomeia seus
integrantes e da outras providencias.

A PREEEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS. Estado da Bahia, no

uso das atribuivoes quc Ihe confere o art. 68. inc. IV, da Lei Organica do Municipio e,

eonsiderando a nceessidade dc avaiiavao tecnica/pcricial dc imoveis para os ef'eitos de

desapropriaÿao, davao em pagamento, locapao, doaÿiio. alienagSo ou aquisifSo. por compra ou

permuta, prevista nos Arts. 17 e 24, X da Lei 8.666/93, no Art. 8° da L.O.M. e dcsapropriaÿao

prevista no artigo 90. § 3° da L.O.M..

DECRETA:

Art. 1“ Pica instituida a Comissao Municipal de Avaliant) de Imoveis coin

objetivo de proceder as avaliaÿdes de imoveis prediais e tcrritoriais, nos processus

administrativos de desapropriavao, davao em pagamento, locavÿo. doavao. alienayao ou

aquisiyao de bens imoveis, por compra ou permuta.

Paragrafo Unico. A Comissao de Avaiiavao de Imoveis do Municipio de Lauro

dc Freitas esta vinculada a Secrctaria de Administravao c coordenada pela Superiniendencia

de Patrimonio.

Art. 2" A referida Comissao Municipal de Avaiiavao de Imoveis sera composta

pelos scrvidores:

I - Sidinaldo da Silva Bacelar - PreSidente (CREA-BA 050242405-2);

II - Eliana Santos Souza - Sccretaria Municipal dc Desenvolvimcnto Urbano

(CRF.A-BA 59461 );

III - Marilia Ferreira dc Souza - Secrctaria Municipal de Infraestrutura (CREA-

BA 66879-9).

IV - Ubirajara Cjuimarics do Nascimento - Secrctaria Municipal da fazenda

(CRECL-BA 7495)

CERTIFICAQAO DIGITAL Y5CP0GEINAWTNZESQUP7FA

Esta edigSo encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-.ÿjiÿSÿQe
?AG:
ASS:

S/PMLF
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3 - Ano VI - N° 1252
Diario Oficial do

Lauro de FreitasMUN1CIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

V - Tiara Santa Barbara Oliveira - Secretaria Municipal dc Dcseuvolvimento

Urbano (CAU: A 1 25822-2).

Art. .1" O rcsultado dps trabalhos da Comissao Municipal dc Avaliatjao dc

lmoveis devera scr apresentado sempre cm forma dc laudo tccnico assinado por pclo menos

ires integrantes da Comissao e enviados ao Secrelario Municipal de Administrate.
§I"A Comissao Municipal de Avaliato dc lmoveis podcra reconcr. sc entender

nccessario, a laudos de avaliadores extemos publicos ou privados. contralos, consullas cm

sites especializados ou outros mcios adequados para subsidiar a elaborate do laudo tccnico

de que trata o caput deste artigo.

§2" Os servidores indicados nos incisos IV c V do Artigo 2° atuaram restritamente

nas avaliapocs que tenham como objeto a desafetapao de imovcis.

Art. 4" O desempenho da funto de avaliador, na forma dcstc Dccrcto. nao

configura, em nenliuma hipotesc, alterato de cargo ou dc vcncimentos.

Art. 5“ Este Dccrcto entra cm vigor na data de sua publicaÿao.

Art. 6" Ficam revogadas as disposiyoes cm contrario, espccialmcntc os Dccrctos

n. 4.073 de 21 de fcverciro de 2017: 4.226 de 20 dc dezembro dc 2017 e 4.248 de 01 dc

fevereiro dc 2018.

Lauro dc Freitas, 19 de setembro dc 2018.

Mocma Isabel Passos Gramacho
Prcfeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBUQUE-SE.

Andre Marter Primo
Secrctario Municipal de Govemo. em exercicio.

CERTIFICAQAO DIGITAL: Y5CP0GEINAWTNZESQUP7FA

Esta edipao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICPQffWSfl:"ÿ



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
A JOAO THIAGO DOS SANTOS, S/NPRAC

CENTROo LAURO DE FREITAS
BA

Lauro de Freitas, 24 de Julho de 2020.

A SEFAZ / Orgamento,

DESPACHO

Estamos encaminhando os autos de numero 07775/2020 ao Orgamento, para retificagao da declaragao
no campo onde especifica o numero do processo: 12971/2019 na folha 43, onde deviria constar processo:
07775/2020. Apos sanada a pendencia, favor encaminhar para PGM para “vistas" e deliberagao.

Atenciosamente.
fV

\\t

Ciro RiÿailMuthe
Gestor de Gmtrtfoslb.«

PMLF/SfeCAD
Mat 78996

Ciro Ricardo Muthe da Silva
Coordenador de Contratos e Suprimentos

PMLF/SECAD
Matricula: 078996

CONTRATOd/PMLF
PAG: <Q ,--
ASS:

e



PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE DO

PEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgamentarios

liberados para a finalidade indicada no processo n° 07775/2020, conforme Quadra de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tambem, que a despesa, abaixo identificada, tern adequagao com a Lei

Orgament£ria de 2020 (LOA) com o Plano Plurianual 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes

Orgamentarias n° 1.796 de 15 de julho de 2019 (LDO) e nao ultrapassara os limites

estabelecidos para o exercicio financeiro de 2020, estando em conformidade com as

disposigoes da Lei Municipal n°. 1.845, de 27 de dezembro de 2019, (LOA), com a Lei Federal

n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio

de 2000, especialmente quanto as normas dos artigos 16 e 17.

•Identificagao da Despesa: Renovagao do Contrato de locagao n°. 088/2017, por mais

12(doze) meses de propriedade da Sra. fRAQUEL MARTINS LOPES DA SILVA, onde funciona

a Sede da Ouvidoria do Municlpio, no valor global de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil

reais), e o valor de R$. 20.000,00 (vinte mil reais) para o exercicio do corrente ano

Dotagao orgamentaria

02.0400.2397.339036.00

Obs.: R$ 20.000,00(valor a ser desembolsado no corrente exercicio- 05(cinco) meses)

DECLARO, enfim, que as informagoes e documentos existentes neste protocolado estao d/
acordo com as regras administrativas, atestando, portanto, a regularidade do pedido nas

esferas civil e penal, em especial no que tange ao disposto na Lei Federal n° 8.429, de 02 de

junho de 1992, podendo o protocolado seguir o seu tramite administrative.

Laura de Freitas, 20 de julho de 2020

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura
Ciente,

Celene Diniz M. Rocha

Cadastro n°. 46.435

Coord.de Exec.Orpam./SEFAZ

,' A



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PROCESS N° 0775/2020
ASSUNTO: Renova?ao contratual

A PGM,

Dr. Kivio Dias

Atendendo a solicitag§o dessa secretaria, informamos que foi realizada a substituigao

do documento, sendo assim estamos encaminhando o processo para PGM para que o
mesmo possa seguir seu fluxo.

Desde ja, agradecemos,

Lauro de Freitas, 04 de agosto de 2019.

Antonio Marcos Ribeiro
Coordenador Executivo
Secretaria de Governo - SEGOV

PREFEU 'AIDE FREITAS
/ÿndre Marter/Primo

Secretario de Governo



MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNIClPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 07775/2020

INTERESSADO: SECAD

ASSUNTO: LOCAÿAO - RENOVA<?AO.

PARECER JURIDICO

EMENTA: RENOVAÿAO. CONTRATO DE

POSSIB1LIDADELOCACAO.
COND1CIONADA

I - RELATORIO

Trata-se de solicitagao formulada pela SECAD, acerca da possibilidade de

RENOVACAO por mais de 12 (doze) meses do contrato n° 088/2017, celebrado entre o

munidpio de Lauro de Freitas e RAQUEL MARTINS LOPES DA SILVA, sob a

justificativa, entre outras, de que o pedido ora formulado sera para manter em funcionamento

a Ouvidoria Geral do Munidpio (fl.39).

Os autos do processo foram instruidos, entre outros. com os seguintes

documentos que merecem destaque:

a) SDC assinada pelo Gestor de Contratos e justificativa para a renova<;ao (fl.

02);

b) laudo de avaliafao do imovel (fls. 03/09);

c) Declara9ao da Locadora de que tem interesse na renova?ao (fl.10);

d) Declara9ao de emitida pela locadora informando que nao pesa sobre o imovel

qualquer impedimento de ordem juridica capaz de colocar em risco a loca9ao e de que nao e

empregador, dispensando, portanto, a certidSo de FGTS (fls. 11 e 12);

e) copia do contrato de promessa de compra e venda do imovel objeto da

loca9ao (fls. 14/17);

f) controle de saldo contratual (fl. 18/19);

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Hrigadeiro Alberto Costa Matos. S/N. Araeui. Terreo. Lauro de Freitas/BA, CF.P: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Teldoner (71) 3369-3722

Pagina 1 de 6



MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITASSSL
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

g) copia do contrato, terrnos aditivos e respectivas publica9oes (fls. 21/28);

h) certidoes de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 31/38);

i) Justificativa para a renova95o (fls. 39);

j) declara9ao de adequa9§o or9amentaria da despesa e de regularidade do

pedido, informando adequa9§o com a LOA 2020, com o PPA 2018/2021 e com a LDO e de

que nao ultrapassara os limites estabelecidos para o exerdcio financeiro de 2020, estando em

conformidade com as disposi9oes da Lei 8.666/93 e com a LC 101/2000, assinada pela

ordenadora de despesas (fl.51);

k) Pedido de Autoriza9ao de Despesa - PAC, SEM ASSINATURA DA

PREFEITA (fl. 41);

I) Relatorio de Conformidade da CGM n° 252/2020 considerando que o

processo se encontra apto para prosseguimento com ressalvas (fl.45/46);

m) Despacho da SECAD atendendo as recomenda9oes da CGM e anexando

documentos (fls. 48/52).

E o breve relatorio.

II - FUNDAMENTA£AO

Antes de examinar as questoes faticas e juridicas do caso concreto, deve-se

salientar que a presente manifesta9ao toma por base, exclusivamente, os elementos que

constant ate a presente data nos autos do processo administrative em epigrafe, pois a este

orgao incumbe prestar consultoria sob o prisma estritamente juridico, nao lhe competindo

adentrar a convenience e a oportunidade dos atos praticados no ambito do Municipio nem

analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Demais disso, entende-se que as manifesta9oes da Procuradoria Juridica

Administrativa sao de natureza meramente opinativa e, portanto, nao vinculantes paxa o gestor

publico, o qual pode, de forma justificada, adotar orienta9ao contraria ou diversa daquela

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)
Avenidu Itrigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracuf, Terreo, Lauro de Freitas/UA, CEP: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Teletone: (71 ) 3369-3722

Pagiria 2 de 6



MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITASM
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

emanada da consultoria juridica. Em resumo, o presente opinativo tern natureza obrigatoria,

porem nao vinculante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orientafao juridica, visando auxiliar a

Administraÿao Publica na tomada das decisoes que atendam primordialmente a finalidade de

interesse publico e a observancia dos principios expressos no caput do artigo 37 da

Constituiÿao Federal, passa-se a expor o que se segue.

Nesse passo, vale anotar que o contrato em comento tem escopo no art. 24,

inciso X, da Lei n° 8.666/93, in verbis:

Art. 24. E dispensavel a Licilaqdo:

[...]

X- para a compra ou locaqao de imovel destinado ao atendimento das

finalidades preclpuas da Administraqao, cujas necessidades de

instalaqao condicionem a sua escolha, desde que o preqo seja

compativel com o valor de Mercado, Segundo avaliaqao previa.

Deste modo, alem do contrato de loca9§o de imoveis decorrer de Dispensa de

Licita9ao, cabe obtemperar que a Lei 8.666/93, em seu artigo 62, § 3°, nao preve que os

contratos ali mencionados devam submeter-se ao disposto no artigo 57, que cuida da fixa9ao
dos prazos de vigencia dos contratos administrativos.

Com efeito, nos casos de contrato de loca9ao em que a Administra9ao Publica

for locataria, ainda que possa haver previsSo contratual de observancia do artigo 57, e de se

observar a regra da Orienta9ao Normativa n° 6, de 01/04/2009, da CGU/AGU, in verbis:

“O ADVOGADO-GERAL DA UNIAO. no uso das atribuiqoes que Ihe

conferem os incisos 1, X, XI e XIII, do art. 4°da Lei Complementar n°
73, de 10 defevereiro de 1993, considerando o que consta do Processo
n° 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientaqao

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)
Avcnida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, A rami, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42 702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Telelone: (71)3369-3722
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LAURO DE FREITAS
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

normativa, de carater obrigatorio a todos os orgaos juridicos
enumerados nos arts. 2°e 17 da Lei Complementar n° 73, de 1993:

A VJGENCIA DO CONTRATO DE LOCAÿAO DE 1MOVEIS, NO
QUAL A ADMINISTRAtJAO PUBLICA E LOCATARIA, REGE-SE
PELO ART. 51 DA LEI N° 8.245, DE 1991, NAO ESTANDO
SUJEITA AO LIMITE MAXIMO DE SESSENTA MESES,
ESTIPVLADO PELO INC. II DO ART. 57, DA LEI N° 8.666, DE
1993.

INDEXACJAO: VIGENC1A. LIMIT AO. CONTRATO DE LOCAQAO.
IMOVEL. ADMINISTRAC/AO. LOCATARIA.

REFERENCIA: art. 62, §3°e art. 57da Lei n°8.666, de 1993; arts. 51
a 57da Lei n°8.245, de 1991; Decisao TCU828/2000 - Plendrio.

JOSE ANTONIO DIAS TOFFOLI”.

Vale anotar, de outra banda, que esse tipo peculiar de ajuste de prazo do

contrato segue as regras gerais da loca9ao previstas no ambito do Direito Privado, mais

precisamente com a aplica9ao subsidiaria da Lei do Inquilinato n° 8.245/91.

Registre-se, bem assim. que a aven9a objeto de analise encontra-se lastreado em

contrato de loca9ao, especie de “Contrato da Administra9ao”, regido pelo direito privado, com

uma obrigatoria derroga9ao pelo direito publico, naquilo em que lhe for de encontro.

Mesmo sendo especie de “Contrato da Administra9ao”, regido pelo direito

privado, ha uma obrigatoria derroga9§o pelo direito publico, naquilo em que o contrariar.

Dessa forma, nao ha falar em prorroga9ao por tempo indetemiinado do contrato

de loca9§o firmado pela Administra9ao Publica, pois violador ao quanto disposto no artigo 57,

§3°, da Lei 8.666/93, que nos informa que “e vedado o contrato com prazo de vigencia

indeterminado", a qual, consequentemente, deve ser sempre por prazo determinado

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida ftrigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, \iacui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010

(Ruu Lateral ao Parque Shopping)
Telelone: (71)3369-3722
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O Tribunal de Contas da Uniao assim vem entendendo sobre a materia posta

em debate, textual:

“Contudo. a mera participacao de ente da Administracao em uma

relacao contratual caracteristicamente privada nao deve significar a

incidencia integral do regime de direito publico. Dai a necessidade de se

diferenciar os contratos privados praticados pela administrate dos

contratos administrateos propriamente ditos. (...) Nao ha obice, pois, a

prorrogacoes sucessivas de contrato em que a Administracao seia

locataria com fundamento no artigo 24, X, da Lei n° 8.666/93 (...)

partilho do entendimento de que nao se aplica aos contratos de locacao em

que a Administracao Publica e a locataria a possibilidade de ajustes

verbais e prorrogacoes automdticas por prazo indeterminado. condicao
prevista no artigo 47 da Lei n° 8.245/91 (...)” (Acordao n° 1.127/2009,

Plenario, rel. Min. Benjamin Zymler apud JUSTEN FILHO, Manual.
Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos Administrates. 14a ed. Sao

Plaulo: Dialetica, 2010, p. 763 - original nao destacado).

Por consequencia, em havendo previsao normativa para concretiza?ao do

quanto pleiteado, bem assim existindo fundamento logico e juridico para a sua efetivato,

entendo nao haver qualquer obice a sua consecuÿao, o que vai ao encontro do Principio da

Legalidade, este regente da Administrate Publica.

A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro ao tratar sobre o aludido

principio e a sua correla9ao com a Administracao Publica nos ensina que, verbis: “[...]

segundo o Principio da Legalidade, a Administracao Publica so pode fazer o que a lei

permite 1...1 Em decorrencia disso, a Administracao Publica nao pode, por simples ato

administrative, conceder direitos de qualquer especie, criar obrigacoes ou impor

vedacoes aos administrados; para tainto, ela depende de lei" (Direito Administrate. 1 7a

ed.. Sao Paulo: Atlas, 2004, p. 68 - original nao destacado).

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF")

Avenida Hrigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010
(Run Lateral ao Parque Shopping)

Telelone: (71) 3369-3722
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MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITASQ

PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

III - CONCLUSAO

Em face do exposto e considerando os documentos acostados nos autos opino

pela legalidade da renovacao do contrato de locacao n° 0882017 por 12 (doze) meses

mantendo o valor mcnsal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), scm reajuste, lastreado na

fundamentaÿao supramencionada, CONDICIONANDO O SEU PROSSEGUIMENTO A

ASS1NATURA DO PAC IFL. 41) PELA ILMA PREFEITA MUNICIPAL.

Por flm, antes do prosseguimento do feito e considerando o quanto disposto na

Comunica9ao Interna 06/2017 - PGM, devem os autos seguir para o Procurador Geral ou para

seu substituto legal para aprecia?ao e delibera<?ao da materia. E o parecer. SMJ.

• Devido a pandemia mundial do coronavirus, este Parecer seguira, via email, com

assinatura digitalizada. E, havendo qualquer duvida na autenticidade da pe?a, qualquer

interessado podera entrar em contain com o numero (71)3369-3722 para consulta.

Lauro de Freitas (BA), 12 de agosto de 2020.

RAPHAEL GUIMARAES
Procurador do Municipio

CLARISSA ALMEIDA FIGUEIREDO
Assessora Direta

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Telefone: (71)3369-3722
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Despacho Gabinete-PGM.

N°
Q IS o~V~V~V.S~ I 2c>_

yjA CjO Uh (—

Expediente:
Assunto:

Interessado:

Solicito a coordena9ao executiva que adote a seguinte providencia:
Arquivar.

zA,Dcspachar para Setor/orggo discriminado abaixo para parecer e/ou providencias.

CONSULTIVO JUDICIAL OUTROS
Administrative/
Licita9des.

Sub- Procurador.
Trabalhista. Procurador Fiscal.

MP/Secretarias. Coord. Executiva.
Servidor. Civil. Pep. DistribuiySo.

Balcao de Justiga.

Observaÿao:

/_

Lauro de Freitas,is Z- /oÿ

Kivio DVasBarbosa Lopes

Procurator Geral do Municipio



Diario Oticial do Terga-feira
18 de Agosto de 2020
31 -Anc VIII -N° 1772Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURAMUNICIPAL.DE

LAURO DE FREITAS::

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 088/2017

Locadora: RAQUEL MARTINS LOPES DA SILVA. CPF: 294.015.345-00.
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrative: 07775/2020. Dispensa:
Dispensa de Licita<?ao N“ 059/2017, art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: O objeto
deste contrato e a locaÿao do imovel situado na_Rua Miguel dos Santos Silva, Terreo, nc 054,

Centro, Lauro de Freitas/BA, onde funcionara a Sede Da Ouvidoria Do Municipio podendo,
entretanto. o LOCATARIO dar-lhe outra destinaflo de servifo publico. Objeto do Aditamento:
Renovagao contratual por mats 12 (doze) meses, com termo inicial em 16/08/2020 e o termo final
em 16/08/2021, mantido o valor mensal de RS4.000,00 (quatro mil reais) conforme justificativa
tecnica da Sccretaria Municipal de Admmistrapao e laudo de avaliagao de imovel urbano do
Municipio anexo ao processo supra. Dotav&o Orv'amentaria: 02.0400.2397.339036.00. Data de
Assinatura: 16 de Agosto de 2020. Mocma Isabel Passos Gramacho.

Locaiario:

CERTIFICAQAO DIGITAL: EB2VPLIFB5DGIRZVL5XVJW

Esta edi?3o encontra-se no site oficial deste ente.

6O£


