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REGISTRO DE IMOVEIS DE LAURO DE FREITAS - BAHIA

G STRO GERAL ANO: 2017 lvania Maria Mesquita P drigues
Oficial titular

TITU SEDOCRúbTOS
owWino Matricula -44.870- Ficha: -1 - Frente- Data 16/02/2017

GALPÃO de n" GPOS da porta, imeg:anie do CONDOMiNIO MALIf¾U IV, sinmdo na Rua i elixde Araujo, n° 398, Portão, nesta Cidade, inscrito no Cadastro Imobiliário Municipal sob o na
a066400398GPOS composto de väo livre e mezanino com banheiro, com 920,00m de ãrea construida
e fração ideal de 0,281700% ou l.301,454nf. da área de terreno foreiro a Preikituta Municipal deLauro de Freitas-BA, medmdo 105,00m de frente para a run acima citada; 105,00m de fundo,limitando-se com nrea reinanescente do desmembramento;44,00m de frente a fundo de cada lado,limitando-se em ambos os lados com área remalesceme do dessnembra:nento, perfazendo uma áreatotal de 4 620,00m2. PROPRIETÁlUA: RLR PATRIMONIAL LTDA, CNP) OL557.824/0001-20.
com sede Avenida Praia de Itapoan, Lote 12. Quadra 19, Salu 04, Vilas do Atiëntico, Lauro de Freitas-BA. havida por compra feita a Alberto João de Araujo Silva, por escritura pùblica, datada de06 05/2003, lavrada no Tabelionato do 2° Oficio de Salvador-BA, livro 1.050, ja 53, devidamenteregistrada, em 08/05/2008, sob o RO1 da matrícula l 8.247 RG, e este, cujo registro anterior remem-se
as matriculas 13,778 e 106.490 RG do 2 Oficio de Registro de Imóveis de Salvador-BA, com
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CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS
DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS - BAHIA

CERTIDÃO LIVRE DE ÔNUS
CERTIFICO, na forma do art. 19, parágrafo l' da Lei 6.015/7A que
o Imóvel constante da matricula retro, se acha 111re e desembaraçado
de hipotecas e de quaisquer outros ônus e de citações de ações reais
pessoais ou reipersecutúrias. - O referido e verdade, a que dou fé.
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REGISTRO DE IMOVEIS DE LAURO DE FREITAS - BAHIA

ISTRO GERAL ANO 2017 Ivania Maria Mesquita Ño goes
Oficial titular

Matacula -44 8/1- Ficha A • Frente- Data 16/02/2017

( de n GPO7 da porta, integrante do (ONDOMÍNIO MALIBU IV. Snuado na Rua Fela
de \rauio, n° 348. Portão, nesta Cidade, inscrito no Cadastro Imobilidrio Municipd sob on
2006400398GPO?. Compos:o de vão livre e mezanino com banheiro, corn 220,00rn2 de área
construida e fração ideal de 0,067600% ou .312,312m', da área de terreno foreiro à Prefeitura
Muincipal de I.aulo de Freitas-BA. medindo 105,00m de frente para a rua acËcu c::ada; 10100Di de
fundo umlando-se com área remanescente do desmembramento: 44.0Dui de frente a fundo de cada
aJo. natando-se em ambos os lados com area remanescente do desinembramcato. pedarendo tres

ca total de 4.620.0Dm- PROPRIEl ARIA RLR PATINN10NIAL LTDA. CNP1 01 $57 24/0001-
0. tom sede Avenida Praia de Itapoan. Lote 12. Quadra li Sala 04. Vilas do Adãolico. Lauro de

Flecas-BA. Lavida por compra teita a Albeno Joño de Araujo Silva, poi escriEura publica, datado de
06 05 2008. lavrada no Tabelionato do y Oficio de Sa]vador-BA, livro 1.050, th 53. devidan este
registrada, em 08/05/2008, sob o Rol da matricula 18.247 RG. e este. cujo registro arnerior reme:e-se

O
as matrículas 13.778 e 106.490 RG de 2" Oficio de Reghtro de imóveis de Salvadoi-RA. Com
postelier averbaçào de construçk e ins:iruiç o de conhm k consta les do AVG2 e RU3 da

V

CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS
DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS - BAHIA

CERTIDÃO LIVRE DE ÔNUS
CERTIFICO, na forma do art. 19, parágrafo 16 da Lei 6.015/73. que
o imósel constante da matricula retro, se acha lisre e desembaraçado
de hipotecas e de quaisquer outros ônus e de citaçöes de ações reais
pessoais ou reipersecutórias. - O referido é serdade, a que dou fe.
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REGlsTRO DE IMOVHS DE LAurua DE FREllAS - BAHlA

LL
REGisTRO GERAL AND 2018 ivwla Mana Mesmata Rodngues

MatncMa -46 61. Ficha 1
- Frente- Data 12/C4/2018

GALPÃO t' MERCIAL de n" 16 da enta, integrante do cruideminio 31Af JHU GAI lóFN I,
ottaido n., Avexda Queira Deus. n° 895. Porteo, nesu i Lide, insento na cadastro mobilar e
n'un:cipd wh a ne 4Góf600BSGPlá cor:q o de LL ID.e. oczanino e Mrhe:ro. com M'

eddaaJo na aca de tenene .cira a prefelare Tramielpd k I nre & Pre V DA. medmd 25 rn
de frente pasa a Avenida aalva citada, 25,tilho de

t¯unco
lumumdo-se on:: a propriedade de Miria

S.L 386,00tn de um lado, unde divisa com o vendedor e 386,00m do wano lado no linale com
Vevenuta Quenna de Noroull3, pfTiâZOBOO DHm Ôfcû 10[ui de 9 00,000 PROPRIETAldA RLR
PATRIMONIAL LTDA, CNPJ DL55" 04 tMl-20 con sede 98 Asca i Pr: a de It.yan. ok

.J:a N, i e C, Mahtm Nhopp;::g, NJ M, VCas c Ananuco,Lauro:: :ecal JA. Mi (03]
ERLOR Rt

,
RGE e A 4 da rna:nada b.a RO ., lA Miul0 litt 12 ¾03

Prot.123.97tDAJE [492 002 UU522

CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS
DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS - BAHIA

CERTIDÃO IATRE DIC ÛNUS
CERTIFICO, na forma do art 19, parágrafo r da Lei 6.015/73, que
n imóvel constante da mairicula retro, se acha livre e desembaruçado
de hipulecas e de quaîsques outros önus e de citações de acães reais
pessoais ou reipersecutórbo - O referido o verdade, a que dou fé.
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e REGISTRO DE IMOVElS DE LAJRO DE FREITAS - BAHIA

REGISTRO GERAL ANO 2018 Ivania Maria Mesquea Rodrigues
Oficial titular140 flMOVEl5

FR3WOUMÍØiG MatrÍgga -48 062. Fichâ: .1 · F¶gggg- 213 12/04/2016

GALPÃO COMERCIAL de n° 17 da porta, integrante do condominio MALIBU GALPÔES 1,
situado na Avenida Queira Deus, n° 895, Pondo, nesta Cidade, inscrito no cadastro imobiliário
municipal sob o n° 4065600895GPI¯/, composto de vão livre, mezanino e banheiro, com 148,00m2
de área privativa e cor.struida. 107.99m2 de área comum e fração ideal de terreno de 255,90aß
ediScado na area de terreno foreira a prefeitura munic:pal de Lauro de Freitas-BA. medindo 25,û0m
de frente para a Asenida acima citada, 25,00m de fundo, limitando-se com a propriedade de Mário
SA, 386,00ru de um lado. onde divisa com o tendedor e 386.00m do outro lado no limite co:::
Vevenuta Querina de Noronha, perfarendo uma área total de 9.650.00mi PROPRIETÁRlA: RLR
PATRIMONIAL I,TDA, CNP) 01.557.824 0001-20, com sede na Avenida Praia de Itapaan, s/n,
Quûdra 19, Lote 12, Malibu Shopping, Sala 04, Vilas do Attentico Lauro de Freit A. REGLSTRE
ANTERIOR: RD3. RD5 e AV04 da matricula 8.420 RG. OFlCIAI KLt()
Prot.123.977/DAJE 1492 002 034522

CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E HIPOTECAS
DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS - BAHIA

CERTIDÃO LIVRE DE ÔNUS
CERTIFICO, na forma do art. 19, parágrafo 1" da Lei 6.01503. que
o imóvel constante da matricula retro, se acha livre e desembaracada
de hipotecas e de quaisquer outros änus e de citaçñe.s de ações reais
pewoais ou reipersecutórias. - O referido é serdade. a que dou fé.

LAURO DE FREITAS - BA -
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PREUFEIEMCIPALADE

CONTRATO DE LOCACÄO DE IMÓVEL

Pelo presente instrumento, as partes abaixo designadas celebram o presente Contrato, mediante as

seziúntes declaraçôes e cláusulas.

CONTRATO N°: 064/2017 No esom

IJCITACÄO: Dispensa de Licitação N°020/2017. art. 24. Inciso X, Lei 8.666/91oaa

LOCATÂRIO:MUNICÍPIODE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público, com sede e

foro na Praça Joño Thiago dos Santos s/n*, Centro, Lauro de Freitas/BA. CEP 42.700-000, inscrito no

CNPJNF n°. :3.927.819/0001-40, neste ato representadopor sua Prefeita, Sra. Moema Isabel Passos

Gramacho.

LOCADOR: RLR PKfRIMONIAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ:

01.557.824/0001-20,com sede na Av. Praia de Itapoan, 12, OD. 19, Sala 04, Vilas do Atlântico- Lauro de

Freitas/BA, CEP 42.700-000, neste ato representadapor seus atos constitutivos e procurações em anexo,

Grmam o presente contrato de locação, em obediência à Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes, mediante

as seguintes cláusulas e condições, as quais aceitam, ratificam e outorgam:

CLÁUSUI A PRIMETRA - DA FUNDAMENTACÄO LEGAL

presente Contrato é celebrado fundamentado no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93, de acordo com o

Processo Administrativo n°06607/2017.

CLÄUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O objeto deste contrato é a locação do imóvel situado nos

Rua Félix de Araújo, n° 398. Portão - Lauro de Freitas/BA, CEP:42.700-000, vara o funcionamento da

SEDE DOS ALMOXARIFADOS DA SECAD. SEMED E SEMDESC podendo, entretanto, o

I,OCATÁRIOdar-lhe outra destinação de serviço pûblico.

CLÁUSCLA TERCEIRA - DAS OBRIGACÕES DO LOCADOR

LU.iem obrigaçõesdo LOCADOR:
l - entregar o imovel ao LOCATÁRIO, livre de qualquer ônus, ou ação, em boas condições de asseio e

hahitabilidade, sem qualquer defeito e com todos os acessários em estado de uso;

II - não praticar. nem autorizar que se pratique qualquer ato que perturbe o uso pacifico do imóvel pelo
LOCATARIO;
lli - garantir o LOCATÃRIO contra atos de terceiros que se arroguem proprietários do imóvel locado ou

titulares respectivosdos direitos de uso, usufruto ou habitação;
IV - responder pelos vicios ou defeitos de imóvel locado, ainda que evidenciados no curso da Locação,

desde cue preexistentes a esta;
V - indenizar as benfeitorias realizadas pelo Locatário, previamente autorizadas pelo LOCADOR, que não

puderem ser levantadas por este sob pena de retenção no caso de benfeitorias úteis e necessárias e

compensação em todos os casos;
Vl - pagar as taxas e impostos incidentes sobre o imóvel;

VII - não se incluem entre as benfeitorias que se incorporam ao imõvel, e, por conseguinte, deverão ser

retiradas pelo LOCATARIO ao final da locação, os aparelhos elétricos, inclusive condicionadores de ar,

cortinas divisórias, moveis ou outros que não afetam as benfeitorias de base realizadas para melhor utili2ação
do imóvel

Página r deg



PREFEITURAMUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

CIÁUSULAOUARTA -DAS OBRIGACÕES DO LOCATARIO

Cons:ituert obrigações do LOCATÂRIO:
: - util ro imòvel para o desenvolvimento de suas atividades específicas e correlatas, sempre com fiel

observänciaàs posturas determinadas pelas autoridadescompetentes;

ll - arcar com as despesas normais de locaçiio como consumo de água, luz, telefone e condominio, cabendo-

ihe efetuardiretamenteestes pagamentos nas devidas épocas;

III - efetuar no imóvel locado, se for de sua conveniência, as obras necessárias ao seu uso, desde que não

danifiquem a estrutura e a segurança do imóvel, e sejam previamente autorizadas pelo LOCADOR;

IV - permi:ir ao LOCADOR, examinar ou vistoriar o imóvel locado, quando julgarconveniente;

V - näo ceder em locação, dar em comodato o imóvel, sublocá-lo no todo ou em parte, salvo consentimento

por escrito do LOCADOR;
VI - cuidar da prevenção e pintura do imóvel, providenciando o conserto de eventuais avarias que der causa;

VTI - devolver o imóvel no estado em que recebeu, em plenas condiçöes de funcionamento, ressalvadas as

delerioraçöesnaturais ao uso regular;
VIII - zelar pelo combate a pragas que possam atingir o imóvel, notadamente o cupim.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIACONTRATUAL E PRORROGACÂO

O presente instrumento de contrato terá vigëncia pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data

de assinatura deste termo, podendo ser prorrogado por convenção das partes, consubstanciadasem Termo

Aditivo.
Parágrafo Único - O Contrato poderá ser prorrogado na forma prevista na Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO

O valor total da presente locação é de RS235.200,00 (duzentos e trinta e cinco m11 e duzentos reais), sendo

o valor mensal de RSS.600,00 (cinco mil e seiseentos reais) do Almoxarifado Central da Secretaria de

Administração; RS7.000,00 (sete mil reais) do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de

Educação; RS7.000,00 (sete mil reais) do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social e Cidadania.
Parágrafo Unico - O pagamento deverá ser efetuado mensalmente ao LOCADOR, através de Ordem

incária, pagávelem até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente ao período mensal da locação, valendo este

créd a como quitaçäo efetiva do pagamento efetuado.

CLÃUSULA SETIMA - DO REAJUSTAMENTO

Os valores fixados na Cláusula Sexta, do presente instrumento contratual, serão reajustados anualmentecom

base no IGP-M acumulado, exceto na hipótese de orientaçäo ou critério superveniente estabelecidos por

órgäo(s) govemamental (is) competente(s).

CLÁUSULA OITAVA - DA ALOCAÇÃO DOS RECURSOS
I

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
02.1217.2030.33903900.00:02.1000.2028.33903900.01; 02.06.2024.33903900 00.

gina 2 de 3
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CLÁUSULA NONA- DA FISCALIZACÃO

A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato ficarão a cargo da Secretaria Municipal da

Administração, sem excluir ou reduzir a responsabilidade do LOCADOR na forma das disposiçðes

esculpidas na Seção IV, Capítulo III, da Lei n°. 8.666/93, alteradapela Lei 8.883/94.

Parágrafo Único - O LOCATÁlUO, através da sua fiscalização, rejeitará no todo ou parte os serviços

e ecutados em desacordocom o previsto neste Contrato.

CLÃUSULA DÉCIMA - DO INADIMPLEMENTOE DA RESCISÃO CONTRATUAL

O preseme contrato será rescindindo de pleno direito, independentede notificação se:

a) O LOCATÁRIOinfringir obrigação legal ou descumprir qualquer das Cláusulas do presente Contrato;

b) o imóvel locado for desapropriado;

c) falência, liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou insolvância do LOCADOR, requeridas ou

decretadas:
Parágrafo Primeiro - Rescindindo o Contrato por qualquer destes motivos, o LOCADOR terá direito

apenas ao pagamento dos serviços efetivamente prestados e aceitos.

Parágrafo Segundo - Ficarà o presente Contrato rescindido, de pleno direito, independentementede aviso

ca ir.terpelação judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumeradosnos arts.

78 e 80 da Lei n°. 8.666/93, alterada pela Lei n°. 8.883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACÕES

Este instrumento poderä ser alterado em decorrência de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n°.

8.666/93, alteradapela Lei n°. 8.883/94, com as devidasjustificativas.

CLÄUSULA DÉCINIA SEGUNDA -DO FORO

Sea eleito da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para solução de questões relativas a este Contrato,

com expressa renúncia das partes a qualquer outro, por mais especial que seja.

E por estarem de plerio acordo, assinam este instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma,

Lauro de Freitas, 25 de julho de 2017.

Município de L ro de greitas/BA L CAT
Sra. Moema Isabel Passos Gra ac o - Prefeita

Secretaria uni ' al'de Administraêão
Ailton Floran Santos - Secretário

RLR PAT LTAA -LOCADOR

TESTEMUNHAS:

Página 3 de 3



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Seto Un dade requis tarte Departamento de Contratos/SECAD
Ob,en LOCAÇÄO DE IMÒVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DOS ALMOXARIFADOS da SECAD, SEMED e

SEMDESC.
Fundarnertapäa de contrataCäe Renovação de prazo do Contrato de n°064/2017

FISCALIZAÇÀO DO CONTRATO

Declaro que sere: responsavel pela fiscalizaçào do contrato ong:nado por este processo, acornpanhando sua
execuçäo e adotando os procedirnentosque se fizerem necessànos para exigir seu fiei curnpnmento, de acocco
com as clàusulas do instrumentoe disposições egais que regulam a matèra

Unidade Departamento de Contratos/SECAD
Servider Responsavel Fernando Pacheco Villas Boas
Matt:Cuia 77227
Fone para contato (71) 3288-8602
Fax (0:
E-maicontratos-secad@lådefreitas.ba.gov.br

auro de rettas/Ba, 25 de sulho de 2018

Fisca do Contrato

BS este d:::umento deve ecostar abrir ator af erte da p ocesso de contrataçäo quando este aeæ contrato



Lauro de Freitas MUNICIPIO
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÀO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RLR PATRIMONIAL LTDA
CNPJ:01.557,824/0001-20

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

1. não constam pendências relativas aos dèbitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos insentos
em Divida Ativa da União (DAU) com e×igibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n°

5.172, de 25 ce outubro de 1966 - Código Tributàrio Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pùblica em processos de execução fiscal, ou
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da

Carforme disposto nos ans. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negat va.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçäo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçöes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 199L

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na Intemet, nos
endereças <http (b gov.br> ou <http://www.pgin.gov.br>

Cerldäo emit da gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 10/2014.
Emfida as 10:D3:00 do dia 22 03/2018 <hora e data de Brasilia>.
Välida atè 18/09/2018.
Código de controle da certidäo: A7A0.FAAF.98D6.6876
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1
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CERTIDAO

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidäo

CNPJ : CL557.824/0001-2
Data da Emissão : 22/03/2018
Hora da Emissäo : 10:03:00
Código de Controle da Certidäo : A7AO.FAAF.9BD6.6B76
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Cert däo Positiva com Efeitos de Negativa emitica err 22/03/2016,com valdade até 18/09/2018.

Pagm Anterior



Página .

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

N^ e: RLE PATRIMONIAL LTDA
(MATRIE E FILÏAli) CNEJ: 01.557.624/0301-20

Certidäo n°: 146595665/2018
Expedição: 22/03/2018, às 10:05:17
Validade: 17/09/2018 - 180 Jcento e atenta) dias, contados da data
de sua expedição.

e:: : fi la-se y e RLR PATRIMONIAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrilo(a) no CNPJ sob on

01.557 824/0001-20, NÀo CONSTA do Banco Nacional se Devedores
Trabalhistas.
Cerridão emitida com base no art. 642-A da consolidaçào das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n= 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2311 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 ce acosto de 1011.

s dados constantes desia Cer:idão são de responsäbilidade dos
Ïritur.als do Trabalho e estäc atua izados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a certidde atesta a empresa em relaçào
a todos os seas estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitaçäo desta certidäo condiciona-se à verificaçäo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior ao Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
EC Bance Nacional de Devedores Trabalhistas constax os Ciados
necessários a identificaçào aas pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçòes
estacelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdene-arias, a honorários, a cust.as, a
emolumentos au a recolhimentos deterreinados em Tel; ca decorren es
de execução de acordos firmados perante o Minastéric Púbirco do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIR PA PI:+3NIA1. LTDA
(MATRI2 i Eli TAIS) GNFJ: 01.55¯'.524/ 001-20

Certidão n°: 146595665/2016
Expediçäo: 22/03/2018, às 10:05:17
Validade: 17/09/2018 - 180 (cento e a2:e:La) dias, contados da data
de sua expediçäo.

r i 1 f I e a - se que RLR PAT R I MON I AL LT DA
(NATRIE E FILIAIS), Inscrito(a) no CNPJ sob o n°

01.557;824/0001-20, NAO CONSTA do Banco Naciona, de Devedores
Trabalhistas.
Certidâo emitida com base no art. 642-A da Consolida;ät das eis do
Trabalho, acrescentado pela ¯_ei

o 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 11'il/2011 do Tribuna Superior do
Trabalho, de 24 de acosto de 2011.
3s dados constantes desta certidão são de resoonsabilidade dos
Trabunais do Trabalho e estão atualtzados are 2 (dais) dias
anter Lores à dala da sua expedipäo.
No caso de pessoa urídica, a certidào atesta a empresa em relagåa
a todos os seus estabelecimentos, agèncias ou filials.
A aceitação desta certidão condiciara-se à verificaÇac de suä
autenticidade no portal do Tribunal Superior de Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitameere.

INFORMAÇÄO IMPORTANTE
De Banco Naciona3 de Devedores Trabalhistas constam os dades
necessários ä identifica;äo das pessoas naturais e juridicas
inadimplectes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei: ou decorrentes
de execuçäo de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de conelliação Prévia.
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Certidão Negativa de Débitos Tributários

(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)

N 20181438709

RLN PAIRIMOMAL LTDA

945,97tkl77 -Etit 40 01.557A244001-30

Fica certificado que nän Onnsiam aie a presente data. pendencias de respo saDitdade da pessoa 1sica cu luri:ica acwa
dont caca. 'elatvas aos tnai tas aan retrados cu< esta Secreta a

rf de enghba tud a ci seus es:abolo n,eE nexiste, e deblos m lus ve os n to na Dooda

Er diaa em 2 Otn2318 contrne 3ortana fr 61R.?? endo al de per ûU das cor:ados a pamr da data as sua

O UTuiño

A AUTENTlCIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADANAS INSPETORIAS
FAZENDARIASOU VIA INTERNET. NO ENDEREÇO httpawww.setaz.ba.gov.br
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Autenticidade da Certidão de DébHos Tributários

GerlMän I 20181438709

RA2ÀO SØdÈAL

RLR PATmMON ALLTDA

ssu24;oseM

O
CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA.

EMITIDA CONFORME PORTARIA N 918/99 EM 20:06 2018 VALIDA ATÉ 19/06:2018
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Certificado de Regularidade du FG'l § - CRP

IDSCriç§O; 01557824/000340
Razão Social: AR PATRIMONIAL LTRA
Endereço: AviitmAbefra»uAff 12 00 195mA04| vnAs DOATLANT1001 LAURO DE Flutnaa

BA 42700400

LL M ::: anom a Felie ro uso Da at- cura-: que ihe coni re : Ari. / da Le 8.03 i I

ma o de :ggo cer,ti que a :1 a onpresa -u rre .centica:a en:Cocom o
acá reg.. ir p ante :t de are a do Temoc de Sec. TE.

esente CerTificact: nä serv a ce Tova contra D:::braTÇa de o aisque débitos 'efe-entes
rir Çoe - e:ou encarges de d 6. de:: r _a des obr ga bes : no FGTS

Validade: 07/0 2018 a 05/08/2018

Certificaçäo Número: 20180/U/US345793919 óE

^ Øilitegao deste Centicado para as fins previstos em Le esta condronada a verifi:açãode
EAeonodade no see da Caixi www.caixa.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda

LAURODE Coordenação Tributária
FREITAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA
DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CADASTRO IMOBILIÁRIO

Cerudäo passada em cumprimento ao despacho
ao (a) Sr I S O:retor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadação dataca em 11/07/2018.
sob processo de n3

Certificamos para os devidos ins de direito, que ate a presente data a Pessoa Fisica | Juridica RLR
ATRIMONIAL LTDA. inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o n° 01557824000120. atual contribuinte do

óvel de oscaçào municipal n". 4066400398GPOS, situado à RUA FÉLIX DE ARAÙJO N°: 398 GPOS
BAIRRO PORTÄO QUADRA: UNIC LOTE: 18A24, encontra se quite com os tnbutos municipais referentes
ao imóvel aqui centificado
Fica ressalvado o direito do a Fazenda Mun:cipal cobrar e inscrever em Divida Ativa. quaisquer debitos que
venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 210, §3°. da Lei Complementar rf
621/90 - Codico Tributário e de Rendas do Municioio de Lauro de Fre tas

Cemdän Emmda via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu lavret a presente em 11/07/2018 08:29 37. a qual vai
asssinada e conferida por mim encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e
Arrecadação

Código de Controle: 079308000029496320180711
Emitida via Internet, às 08 29 37 hs, do dia M/07:2018
Validade: 90 dias

O

OBSERVAÇÄO:
- A aceitaçào desta certidëo está condicionada à venficacão de sua autenticidade na internet no endereço
http://sefaziauradefreitas.bagov.br.

- Qualquer rasura ou emenda invahdara este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administração Tributaria

LAURO DE Divisão de Divida AtivaFREITAS

COMPROVANTE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba 11 de Julho de 2018

N° Certidão: 1/2018
Inscriçäo: 4066400398GPOS
Contribuinte: RLR PATRIMONIAL LTDA
Data de Emissäo: 11/07/2018

Data de Validade: 09/10/2018

Código de Validação: 079308000029496320180711

Código de validação de emissão de Certidao Negativa ratificado via Web - http://sofazJaurodefreitas.ba,gov br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda

LAURODE Coordenaçào Tributaria
FREITAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA
DiVIDA ATIVA DO MUNICiPIO

CADASTRO IMOBILIÁRIO

Certidäo passada em cumpamento ao despacho
do (a) Sr

(
Diretor (a) do Departamento de

Receita e Arrecadação, datada em 11/07/2018
sob processo de oc

Cerancamos para os devidos fins de direito que ate a presente data a Pessoa Fisica | Jur.dica RLR
TRIMONIAL LTDA, insenta no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o n° 01557824000120. atual contabuinte do
oval de inscrição murnetpal n° 4066400398GPO7 situado A RUA FELIX DE ARAUJO N° 398 GPO7

BAIRRO PORTÃO QUADRA UNIC LOTE 18A24 LOTEAMENTO 999 - Sem Loteamento, encontra-se
quite com os tnbutos municipais re'erontes ao imovel aqui identificado
Fica ressalvado o diretto de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever om Divida Ahva, Quaisquer débitos que
venharn a ser apurados postenorrnente, conforme estabolece o art 210, §3°. da Lei Complementar n
62'l90 - Codigo Tabutano e de Rendas do Municipio de Lauro de Freitas

Certidäo Ermtida na WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu lavrei a presente em 11/07/2018 08 32:44, a qual var
asssinada e conferida por mim, encerrada e subsenta pelo D retor do Departamento de Receita e
Arrecadaçao

Código de Controle: 090006000029496520180711
Emitida via Internet, às 08.32 43 hs, do dia 11/DT2018
Validade: 90 dias

O

OBSERVAÇÃO:
- A aceitação desta certidão está cond>cionada a venficação de sua autenticidade na internet, no endereço
http lisefaz laurodefreitas ba gav br
- Qualquer rasura ou omenda mvahdara este documento

CONTRAT SIPMLF



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administraçäo Tributária

LAURODE Divisäo de Divida AtivaFREITAS

COMPROVANTE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA

Lauro de freitas - Ba 11 de Julho de 2018

N° Certidao: 1/2018
inscriçäo: 4066400398GPO7
Contribuinte: RLR PATRIMONIAL LTDA
Data de Emissäo: 11/07/2018

Data de Validade: 09/10/2018

Código de Validação: 090006000029496520180711

Codigo de val daçao de emissao de Certidào Negativa ratificado via Web - http sofazJaurodefreitas.ba.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda

LAURO DE Coordenação Tributária
FREITAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA
DiVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CADASTRO IMOBILIÁRIO

Certidäo passada em cumpnmenta ao despacho
do (a i Sr B Diretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadação. dataca em 11/07/2018.
sob processo de n

'

.

Certihcamos para os devidos fins de direito, que ate a presente data a Pessoa Fisica : Juridica RLR
TRIMONIAL LTDA. Insenta no CPF/MF ou CNPJ.MF sob o n° 01557824000120 atual contribumte do

ovel de inscriçäo municipal n° 4065600895GPib. Situado a AVN OUEIRA DEUS N° 895 GP16
BAIRRO PORTÃO LOTEAMENTO 999 - Sem Lotearnento, encontra-se quite com os tabutos riunicipais
referentes ao imóvel aqui identificado
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa. quaisquer débitos que
venham a ser apurados postenormente conforme estabelece o art 210, §3°, da Lei Complementar n6

621/90 - Código Tnbutano e de Rendas do Municipio de Lauro de Freitas

Certicáo Emitida via WEB

Nada rnais para constar, em firmeza de quo ou .
lavrei a presente em 11/07/2018 08:34 50. a qual vai

asssinada e confenda por mim encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento oe Receita e
Arrecadacno

Código de Controle: 049049000029496620180711
Emitida via Internet, às 08 34:50 hs. do dia ~1/0T'2018
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÀO:
- A aceitaçäo desta certidäo esta condicionada a venficaçäo de sua autenticidade na internet. no endereço
http: sefaz lauradefreitas ha ano br.

- Oualquer rasura ou emenda invalidara oste documento



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administraçäo Tributària

LAURO DE Divisäo de Davida Ativa
FREITAS

COMPROVANTE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba.11 de julho de 2018

N" Certidão: 1/2018
Inscrição: 4065600895GP16

Contribuinte: RLR PATRIMONIAL LTDA
Data de Emissäo: 11/07/2018

Data de Validade: 09/10/2018

Código de Validação: 049049000029496620180711

Codigo de validaçäo de emissao de Certidão Negativa ratificado via Web - http UsefazJaurodefreitas ba gov.br

I



07 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda

LAURODE Coordenação Tributária
FREITAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA
DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CADASTRO IMOBILIÄRIO

Cerndäo passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr P Dretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadaçäo. dataca em 11/07/2018.
sob processo de n°

Certificamos para os devidos fins de direito. que ate a presente data a Pessoa Fisica i Juridica RLR
TRIMONIAL LTDA insenta no CPF/MF ou CNPJ MF sob o n° 01557824000120 atual contnbuinte do

ovel de insençao municipal n' 4065600895GP17 situado a AVN QUEIRA DEUS N° 895 GP17
BAIRRO PORTÄO LOTEAMENTO 999 - Sem Loteamento, encontra-se quite com os tabutos mumelpats
referentes ao imovel aqui identicado
Fica ressalvado od reito de a Fazenda Muntapal cobrar e inscrever em Divida Ativa, quaisquer dèbitos que
venham a ser apurados postenormento. Conforme estabelece o art 210, §3°. da Lei Complementar n°
621/90 - Código Tnbutóno e de Rendas do Municipio de Lauro de Freitas

Cortidäo Ermtida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu
, lavrei a presente em 11/07/2018 08:40 43 a qual vai

asssinaca e confenda por mim, encerrada e subsenta pelo Diretor do Departamento de Receita e
Arrecadação

Código de Controle: 049050000029496820180711
Emitida via Internet, às 08.40 42 hs, do dia ~1/07'2018
Validade: 90 dias

OBSERVAÇÄO:
- A aceitação desta certidäo está condicionada à ve,ficação de sua autent cidade na internet. no endereço
,tip //sefaz laurodefreitas ba cov br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administraçäo Tributária

LAURODE Divisâo de Divida AtivaFREITAS

COMPROVANTE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba,11 de julho de 2018

N° Certidão: 1/2018
Inscriçåo: 4065600895GP17

Contribuinte: RLR PATRIMONIAL LTDA
Data de Ernissäo: 11/07/2018

Data de Validade: 09/10/2018

Código de Validação: 049050000029496820180711

Código de validaçao de emissao de Cortidäo Negativa ratificado via Web - http sefaz laurodefreitas ba gov br



PREFl ITURA MUNIClPAL DE

LAURO DE FREITAS

DECLARAÇÃO

Dec aro para os devidos fins e a quem interessar que o Municipso de Laura de Fre:tas configurado
pela Companhia de Eletncidade do Estado da Bahia - COELBA e Emp'esa Baiana de Äguas e Saneamento
S A - EMBASA Cliente, norviado PPEFEITURA DE LAURO DE FRE AS. assumiu contratualmente de
acordo com a Clausula TERCE'RA inc:so VI do contrato de locação n° 064/2017. "obnga-se pelo pagamento
conta de água e energía elétrica

,
do imovel pertencente a empresa RLR Patnmania! LTDA insento no

CNPJ: sob o numero 01 557 824/0001-20 Condomin o Malibu IV. situado na Rua Fan de Araújo re 398,
Portão - Lauro de Freitas/BA. CEP 42700-000 - Lauro de Freitas/BA CEP 42700-000. onde funciona a

SEDE DOS ALMOXARiFADOS da SECAD SEVED E SEMDESC
.

desta forma, se encontra em nome da
locatana o recibo para pagamento das contas de agua e energia eleinca Assim sendo, näo säa necessanas
as Cert döes Negativas dessas concessioná-las, pois as mesmas säo custeadas pelo murecipio

Sauento. ainda, que este imóvel é o unico que atende as necessidades desta Administraçäo devido à

inexisténc'a de outro disponivel e nas rresmas condiçóes na regiäo e a ausencia de imavel própna do
municipso para atender essa demanda, por esta razäo a Administraçäo optou por este imóvel

Cordialmente.

C to Ricardo Muthe da Slva
Gestor de Cpntratos - Secad

LrtSECAD
Mat û76588

1



JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Administração de sauro de =reitas órgão integrante da Administraçào Direta do
Poder Executivo Municipal apresenta justificativa para a renovaçáo de Prazo pelo periodo de 12 meses do
Termo de Contratode n°0ô4/2017. referente a locaçào do móvel onde funciona os ALMOXARIFADOS DAS
SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÄO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA situado nos Condomínios de
Galpòes Malibu R! rua Felix de Araolo 398. Por*äc

- Lauro de Freitas - BA. Cep 42.700-000. Dispensa de
Licitaçäc n°02012017,celebrado corn a RLR PATEMONIAL LTDA insento no CNPJ n301 557 $24/0ûl1·20

A renovação de prazo está sendo indispensavel para manter om funcionamento a estrutura necessána para
as atividades admin strativas atraves do funcenamento dos almoxanfadas centrais em um unico espaço e
para o fim a Que se pretende tanto pela localzaçao geográfica (que condicionou a sua escolha) avanto pela
utilização que atende as finalidades precipuas da Adr nistração Adervais o imóvel foi escolhado näo só pelo
tamanho i:area util disporiveli. mas por reunir as condiçöes adecuadas para finalidade a que se propõe. alem
de irexistència de outro dispolivel na mestna reg ho. ausência de imovei de propnedade do Municipio eo
valor compativel com o de mercado conforme laudo de avaliação. Ressaltamos que o Imposto sobre
propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e as taxas e despesas ordinárias de condominio que
incidam sobre os imóveis locados deverão ser assumidas como obrigação do presente locador.

A Ernpresa RLR Patomonial :TDA. demonstrou atraves de declaração o interesse na renovaçäo do rnesmo

A locaçào tera durapäo 12(dozei meses a conw de 25 de Aho de 2018 à 25 de sulho de 2019

Assim. submeto autonzar a cresente justificativa do prosseguimento do felo a autoridade competente,

que eo Sec etano Muri cipal de Administração

Ai on Florënao dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Memorando N° 537/2018

Laura de Frelas 10 de ulho de 2018

Prezado Senhor,

Vimos por irtermedio deste, soucitar de Vossa Senhora info-maçoes a respeito de Dotação Orçamentana
suficiente cara realizaçáo de Renovação de prazo eferente a LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
SEDE DOS ALMOXARIFADOS da SECAD, SEMED e SEMDESC. da Empresa RLR PATRIMONIAL LTDA. ro
valerde R$ 24 550.00 (Vinte e quatro mil seiscentos e onquenta reais roensal

Na expectativa da atenção deste Setor no sent do de atender a nossa solicitação
confiruamos a disposiçäo reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distmta consideraçäo. Com nossos
cordrais cumpnmentos

Atenciosamente.

Assinatura o serv dor
Departamemo de Contra:os



PREFEITURAMUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO BAHIA

FOLHA DE INFORMAÇÄO DE PROCË$50 PROCESSO No 11944 d

DA: Superintendênaa de Orçamento/SEFAZ

PARA: Controladoria Geral do Municipio

Frr respoin ao PROCESS ADMINISTRATIVOno 11944 Je 2018 oformamo: que o valor 'a hqudar e ña oroem de Fi
102 57339 Ker oe llois M i Qi ohenms s setenW e irm reis e No to e Nove Graavo¶. Dara atelaer a leferida despesa

ro corrente ano conforme demonstrat vo are×o A despesa ocorrerá pela lonie de rea.mu rin lesotaa

Atenuesa, a

CELENE DINIZ MRGÉHA--
Coordenacara de E>ecução Orçamentar -

5uper.ntencerca de O'çamer:o 5Er A

Laura ce fresas 11 ce Who. 2018



SOUCITAÇAO DE DESPESA E CONTRATAÇÃO

Secretaria: Socretana Murocipal de Adrninistraeño

Departamento Departarnento de Contratos

Nome do Requisitante, Ciro Ricardo Muthe da Silva

Cargo/Funçao Gestor de contratos .3288-8602

Fonte de Recurso |Tesouro. Convènto. etc I X \ Tesouro J Copygno a a tra
envr i

Valoritem Detalhamento Quantidade Valor TotalUnitano
osa.aJ ut uruza le½tet le àL en, ele de i OLA 201i de stru¿ci pellen.e Mc a

en a RI P3mmacal T".A n*J to rt ..NN set o rtruelo .
lb / >N UL'.U ¿.!

n on e Mariot h saali -a Fua Em t. ne Ao pn NH Errra
i I a i

i w
PA FP £730-Aff -! awe de Fsvas.BA "FF C'P i ,ce ir,cra a

SEi.*LL SALVt.JAHaab :JaoEli. Sc.UEDESEM Fbt
IF/O:I CENTFMLDA SE F'E Re MoNo.if'le UE ADMIN¾TIV-L "- PL i OD RS L '200 00

LM isRIEAD t.ENTRAL DA
4E¯PET^Ri^ MUN COM. DE EDJt..A $

' 00 L b .M JOC Ju

UA) VOXAP FL FiPPA DA SFCOFTAria Mi NE'lFAi Fl¯

Ob5EN McND So, --( E 104041- 5 ..
Vih4L.JL

Tota RS 235 200,00

E, ra7ao ma wrev dans ce w r-.in er om * r,mnamen'a a SEDE DOS ALMOXARIFADOS da SECAD. SEMEDe SEMDESC in franc rir
JF Lauro 1e F tas soll-itamos a rena.aç.v 1e pra.Tr.do Ports-t ce , 1,«S4UTI refr- P-'= a kv.sgañ do imavu de -aiwr, i,r.ble'io
¥ññ4C1WP OCO t.orn area I:Pal el iererio 4 620 30 m Coniorrma Ma ibti DJ sebado na Rua Fehx de Alau c , 96 P)f!$O -1.aL.IO $

He.tas BA GE 4800-0 JU irrDee; di esJa leone as LonJ .Cis -act).iad-as Data UnalcoJe a cut se propõe Let .Luio i.- sua acauda.r3.
eda¾.yrsa a e Je i ensin de 1. J' L dibuePlve Ud5 IMOV' àS U.9 US fu 'L) ŠO dJ30 Ud JU ML «C' AU PIU).I Ødla L RI T µÜ ^: O VOÑ.

Lao.0 U.m o Je tre ZaJu ..,'ui e dude Je ava idea; Ressaltamos que o imposto sobre propnedade predial e terntorial urbana

O (IPTU) e as taxas e despesas ordinarias de condomimo que ancedam sobre os imovels locados deverâo ser assumidas pela locatana
.ia'an? : -l ut h:açac de seu . . ate a Cela t.htandocda n :.st äL p.] farces acrr n Mieh.as cons:Jarte e f.ac. au. udas p-fles

or you nu ne c:|at.eu..lut pa½anJu . Mostro a let -Ja .taui ,a Jer tu. Jo segu in. n:au p u.t. -:,UI J D. a 2 4: 2 1.* seni o vue

Tchatan e Secretano(a)
bulutadu apa obsesaJa a Legis 3920 PuD :La e os prucealme te uutttuidos pda JR

Ile acyd, rom a sol tratar autaatamus e

a/Laçãa ceste protebeu L a seu
e Lam n lamu¾tt a Lou 3ef a)J Ge i

ut!3tus
para0 cedu 3>e*r3r tPar"NedrneP1m

NJULLiuAlbEt LfAWlaA

erralto IJenti'ir StildG 60

r, na Frenas Ea 2
0¯' 272



SOLICITAÇÃO DE DESPESAE CONTRATAÇÃO

secretaria Secretaria Municipal de Admirnstração

Departamento' Departamento de Contrains

Nome do Requtaitante: Ciro Ricardo Muthe da Silva

Carge/Função Gestor de Contratos 3288-8802

Tesotro
Fonto de Recurso (Tesouro, Convènio etch ( X 1 Tesauro : I dunvama e a |

Outm
Convéni

Renovação de prazo referente a Locaçáo de Imóvel tra Contrato de 10 064/2017

Valoritem Detalhamento Quanadade Valor TotalUndano
Renovaçäo de p are refererte ao Ocntwo de r: 064/20: i de movel potencente a

empresa RLM Paturrania LTDA snsordo re CNPJ sot: a rtenern l' 657 624:0001 20
Conacm,rlo Malm.: IV s luace na Paa Fe r< ee Araugo ric 398 Poia Lauro de

Freitas/BA CEP 42700 0 - Lau;c de Erenas BA CFF 42¯'00-000, orde rnacna a

SEDE DOS ALMOXARifADOS da SE-CAD. SEMEDF SFMDESC
01 ALVOXARTFADO CFN'"RAL DA SFORETARIA MUN CIPAL DE ADMIN15TRACÃO 12ido7eirro

RS 5 600 00 R$ 67 200 00

ALMOXARIFADO CFNTRAL DA SFORETARIA MUNiiPAL DI- t-DUCAÇÃO R$ 7 000 00 RS 84 000.00

ALMALMOXARIFADO CENTRAL DA EFCRFTARlAMUNICIPALDE
R$ 7 000 Of R$ 84 000 OCDESENVO IMENTOSOCIAL E Ci]ADANIA

Total. RS 235.200,00

Em razão da necess<iace ce se r,anter ern tuncionarnento a SEDEDOS ALMOXARIFADOS da SECAD, SEMEDo SEMDESC. oc morneipio
de Lauro de Freitas, soltertamos a renovaçãQ de prazo de Contato de n" O64/2017 referente a iccaçao do imoval as cacastro imabihario rf
4066400398tl000, com Area total ce terena 4 620,00 m2 Condominio Mabbù IV, s'tuado na Rua T-etix de Araujo ri" MS Portäa - Lauro de

Freitas:RA CED 42700-000 O irnavel abbradC feLane 55 GCodlÇ$25 3d€OUadas p-ara finalidade a que se propoe, bem corro por sua Icca Izaçac
estra1ègica der" de inexistência de cuyo cispomvel nas mesrnas conciçöes na rectao. ausénOS de imovel ce proonedaoe do Municipio eo valor

campa el côm o de mercado ocntot u -audo de avauapäa Ressaltamos que o Imposto sobre propriodade prodial e tordtorial urbana

O
ilPTU) e as taxas e despesas ordinarias de condominio que incidam sobre os imóveis locados deveräo ser assumidas pela locatdiria

3aonanut a utlizacãc do serse: ate a data estabeecica no conra:o col razões ad,rts:ratvas. corsea,te e pa:tuado velas pattes
orgnMP3ente estabeleoco passando o cresmo a ter sua vtgem a derrro oc seguirte rove penado 25:DU2018 a 25 0 2019 com o valor

mensahe 95 19 60CßQ 1Ue2e eve , e semcento rea s i pra rant.teñça: des sereços da Adranistiação Puouca om fundamento na Lei
6669] arugo 5T inoso Il

Seltr tante Secretário(a)
Sol itade acos observada a Legisapäe Pubbca e os pro- dimenios os,inidos pela UN

De acordo corn a sol citaFŠD, BLATIZäfDOS 3

autuaçã] deste processa eo seu
cacarunharnen 0 à 00 denaÇào de onvalos

N MF DO:A SFORFTARIOAl

Assinaturact)den c Secreta ola

Lauro de Foi 12 07__] _2018

NTRATO'lPMLF

A SS



JUSTIFICATIVA

A Secretana Municipal de Administraçäo de Laura de =reitas orgao integrante da AdTiinistracäo Direta de
Poder Executivo Municipal apresenta justificativa para a rerovação de Prazo pelo penoco de 12 meses do

.
Termo de Contrato de n°0ô4 2017. referente à locaçao do imóvel onde funciona os ALMOXARIFADOS DAS
SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÄO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. situado nos Condominios de
Galpões Malibu V. rua Fe.x de Araújo 398. Portäo - Lauro de Freitas - Si Cep 42700-000 Dispensa de
Licitaçào n°020/2017, celebrado com a RLR PATRIMOMAL -TOA irsento no CNPJ n°01 557 824:000L20

A renovagho de prazo está sendo indispensave para manter em tunoonamento a estrutura necessána para
as atividades ado:nistrativas atraves do funconarnerto dos altroxanfados centrais em um unico espaço e

para ofm a que se pretende tanto pela localização geográfica (que condiconou a sua escolhai quanto oela
utilizaçäo que atende as 'inalidades precipuas da Administraçäo Ademais, o lmóvel fo. escolhido não so pelo
tamanho (àrea util disponivel mas por reunir as cordições adequadas para finalidade a que se propöe. alem
de inexistência de outro disponivel na mesma regiäo. ausência de irneve de propnedade do Municipio eo
valor compaavel com o de mercado con'orr-e laudo de avaliação. Ressaltamos que o imposto sobre
propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e as taxas e despesas ordinãrias de condominio que
incidam sobre os imóveis locados deverão ser assumidas como obrigaçäo do locatário.

A Empresa RLR Patr monia! LTDA demonstrou atraves de decivaçeo o niemsse na rerovaçào do mesmo

A ocaçäe tera duração 12poze) meses a cortar de 25 de Julho de 2 i18 à 25 de Julho de 2019

Ass m submeto autonzer a prese, e ust Cat va do crosseguimento do feito a autor dade oo,petente

que é o Secretaio Munkipal de Admin st ação.

Ora Teardo t/u! da Silva .



Lauro de I reitas. 18 de .lunhu de 201N

A Prefei:ura Municipal de 1.auro de Freitas
Art: Secretárin Municipal de Administraçào

Amuuto: Renot ação de prazo referente Contrato de n" 064/2017.

Senhor Secretano

info:mo a V.Sa que a engresa RLR PATRlA10NI AL LTDA, CNPJ n"
01.557.824/0001-20. tem mteresse em formalizar a acciuçào por parte de I acador,
referente ù renosaçao de prazo pelo perkxlo de 12 (dO70) UCSCS dO CODiralO B"
004 2fl7. realzado junto a esta Pre i:ura e yuc se tindarà cm 25 de Julgo de 2018.
referente a locaçào do imóvel situado na Rua Félix de Araùjo, n" 398, Condomínios
\Iulibu IV, Portão - Lauto de Ereitas - Ha. CEP: 42.700-000. para funcionamento
das SEDES DOS ALilOXARIFADOS da SECAD, SE31EU E SEN1DESC. O vahir
mensal acordado de RS 19.600,00 (Dezenove e seiseentos reaisi. Ressahamos que o

imposto sobre propriedade predial e ternlarial urhana (IPTTU e as luxas e despesas

ordhiarias de candlimmio que :ncidam -:obre os imãocis locados dever3e sei assumidas
como ahnyaçào do presente I,OCATÃRIO. conforme contrato 064/2017. E para que
minha manilestaç3a de mteresse fique cena e ionnalizada. assino o presente. na daui

RLR PATRIN1pNIALLTD.X
Rugèrin José Fracassi Perci a

RLR Patnmonial Ltdi CNPJ: 01 557.824/0001 20
Ay, Praia de :Lapoan, Qd. 19, LL 12. Vlas do Atläntico, Lauro de f restas/

Tel/F¿a (71) 3026 4440

ASS



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Memorando N 537/2018

Lauro de Freitas. 12 de Juho de 2Ül8

Prezada 3enrcy

Vimos por intermedio deste, solicitar de Vossa Sernona informações a respeito de Detapäo Orgamemena
suficente cara realizaçäo de Renovação de prazo referente a LOCAÇÄO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A
SEDE DOS ALMOXARIFADOS da SECAD. SEMED e SEMDESC, da Empresa RLR PATRIMONIAL LTDA x
valer de RS 19 6ÜD.00 (Dezenove me e seiseentos reais) mensal.

Na expedanva da atenção deste Seto" no sentdo de atender a nossa solickaçao
continuamos a desaasção, roterardolhe os prateros de Fevada eshma e dishnta consliera;äo. Corn nossos
COfÈŒS CUTpf 36 S

O
Atenciosamente

Ass:natJr servidor
epartamento de Cartratos

.



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO

ASSUNTO UNIDADE
REOUISITANTE

Renovaçâo do Contrato 10944/2018
n 064/2017 SECAD.

Fundamentação Lei 8666/93 e outros.
Valon R$ 23DOU,00
Objeto: P. .aev, E Comrito h a HM

i

~

ITENS DE VERIFICAÇÃO

Cuida se de so ata;ão ae rer Ka de contrato n 64/2017. Delo orazo de 12 (care) mesci
relat vo a lo a ác to en vel de cropnedade da RER PATR MONIAL LTDA esata rn; (NP) MF sob o

n 01 557..824 0 20 que serve de sece des Almexanfados, da SECAD SEMED e SEMDESC,

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS
1

SOC (N U2L

/ Pwtana de Nomea;&o enne de Avahagio (fL 03)
3 Laudo de AvaWação (0

4 De kraçào do repres Duino.1 r i de viteresse na ter m.au ao il iba
Pontos de sdent ups croer etär a Us 1)

o Cé s à

rt d de Reg

nannnento Parhtu fi 40

11 CertHä0 de Reghdro de DL 4H)

15. ESURurä púbüra de amp ev 49/50
ML Certdbes de óws (tis

trato de Loca ao P

r rie rT +.

Ce r 69

Negab to dade (f 'O

Ha 10 UMLE in

tkaDvä para renov I

R. Silvandir F Chaves, 108 QK. Lt 3,4 - 1uteamento lardim Aeroporto, Edif. Torres Busmess 34 Andar
Sala 328 - tauro de freitas Ba CEP. 42700-000



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPlc
B Memorancf. de Edi M 80 do inic FT a ao orÇarnent r a ( LB );

Resposta da ooEdonaÇëa de Eye no Of ament 3 (f! Si

Donlonstrat:vo do E rop nho f >ris i ado (fi 8

1 Novo SDC va r retific ado |

Nova Justificativa (tl E4),

Nova declaração a repre enta te egal da p tar a de mteresse na enova ao

DA ANÁLASE

n atrnente, cornpre salientar que o presënte parece" aDrañge tão serien:e os aspectos
formais do pedido, annentes à instrução proœuual. e possu caráter rierarnente ao native

Após subrneter a anakse a docurnenta:;àc constante dos autos, verifica-se que o valor das

locações uno sofrerarn realustes, tendo sidt:. nartidos 05 valores nos termos do c:antrato original, e

adeq«iados os docurnentos, corn elaboragrio de novo SDC. nova Justificativa e nova Declaraçäo do

Proarictano, conforme acirna indir ados.

Por outro lado, verif cou-se que não constarn dos autos Nota de Reserva de DotaÇao

Urçarnentána e Dedatat;&D de F×isteñoa de Recursos, contudo. reside nos autos as f s. 81/82
docurrentos contendo a demonstrativo do on,penha consolalade, cu;o teor denota a existènaa do

recurso recessario µar-i fa:e- frente à desocsa, objeto deste pro· emo.

re-tas tais considerag.nes, registre se cue não identifwarros ob ce ao prosseguirnento do feito.

d ante ca regularidade as presente 50 icitação. visto qw- o processo se encontra devidamente
autuaco, fundamentado e rstruido

DA CONCLUSÃO

ace ao c<posto, conforroe a'ial e efetuada acima acerca da teoularidade furmal do pedido
, cru lui se pela CONFORMIDADE PROCESSUALda solicitagao autuada sob on 1: 944/2Ul8.

ocarninho se a Procuradore Gerk oo Morudplo para as prom:1 no:ms cabive s

Em 23 de ulho de 2018

Caroline Dantas da Gama
Assessora Especial
Contro adoria Geral do Mun ipio

Cierte.
Proceda-se poluttado,
l e.vo dg F Áas SA. 23 de lulho de 2018

Ápio Ÿin re fiascimento
Eantrd{ark r,Geral do Mun cipio
P-efeitus Aunopa, ce Lauro de Freitas/BA

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4 - Loteamento.lardim Aeroporto, Edif. Torres Busmess 36 Andar
Sala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000



MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PIlOCESSO ADMINISTRATIVO N": l
l.044:2018.

INTERESSADO: SECAD.
ASSt NTO: Locação - Renovação.

PARECER .IERÍDICO

EMimTA: RINOVACÃO. CONTRATO DE IOCAfÄO.
ADITIVO DE PR.azo. :llAATIT3ÇÃO DO lALOR

.tTI'11.;1IIATI; PRA17CADU. POSSililLIDADE

CO\DR'lONADA

I - REI ATORIO

f rata-se de solicilaçño formulada pela Secretana Mtmieipal de I ducação.

acerca da possibilidade de renotação por mais de 12 idoret meses do contrato n'064/2017.

eelebrado entre o Municipio de Lauro de Ereitas e a RI.R PATRIMONIAL LTDA, cuio

objeto e a locaçño de imos el para funcionamento dos Almorarifados da SECAD, SEMED e

SEMDESC, sob a justificativa. entre outrat de que "| fo imóvel utilizado reúne condições

adequadas para finalidadea que se propõe, bem como por sua localização estratégica, além

de inexistência de outro disponível nas mesmas condições na região. ausëncia de imóvel de

propriedade do municipio e en/or compatível com o de mercado, conforme laudo de

avaliação ... |" ( fl 02 L

Os aines do processo lorum instruidos, dentre outros, com os seguintes

documemos: 1) SDC assinada pelo secretario da pasta e pelo gestor de contratos (fl 01); l)
budo de avaliação urbana com tologralias (lls. 05/l5): 3) manifestaçã> da locadora em

renosar o contrato com o valor maior iIL I6); 4) cópias de documentos pessoais dos sócios,

constitutivos da locadora e sobre o imórel (fis. 17/21 e ls. 2tBS): 5) licha de coturole de

Rua Silsandir F. Chases. n° 108, sala 32i Empresarial lorres Business.

Loteamento Jardim Aeroporto. Caji I aura de freitas - BA.
Página 1 ded -



MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

saldo contralual (11. 22). 6) copia do contrato origmárm dis. 56 50: 7) declaraçào de

liseabração do contrato (11. 59): 8) certidões: a) Fazenda Federal (119. 61 62 i. b) Trabalhista

t ils 6½4l. e) Eatenda Fstadual ilis, f on). d) FGTS (lh. 67t0L el Farenda Municipal ills.

7ff77L 9) declaração do gestor de contr:nos da SECAD de que o mumeipio en responsútel

pelo pagamento da F\iBASA e da (UFl 84 i11 78): 10) iu.stilÏCalita assinada peÌO geNLor de

contratos e pelo secretário da SF( AD 111 79), 11; dotaçño orçamentária (11. N1); 12) noin

SDC reformulando o pedido inicial, mantendo o valor mensal do aluguel pactuado no

contrato originárioassinada pelo gester de contratos e pelo secretúrio da SFCAD ill 83): 13)

nota µistHicanva assinada pelo gestor de contratos e pelo secretário da SFCAD (11. 84 ): 14)

nota manifestaçäo do locador concordando com a renovação, com a manutençâo do

valor atualmente praticado, sem qualquer aumcuto UL 85): 15) rehuário n° 535 2018 da

(ontroladoria Geral do 'vlunicipio concluindo pela conformidade processual sem a

assinatura do Controlador Geral als. STSS).

Ë o breve relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Antes de examinar as questòcs fáticas e juridicas do caso concreto. deve-se

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

constam ate a presente data nos autos do processo administratito em epígrafe, pois a este

orgào incumbe prestar consultoria sob o prisma estritameme juridico, nSo lhe competindo

adentrar a convenioncia eo oportunidade dos atos prancados no ambito do \hmiapio nem

analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Demais disso. entende-se que as manites:av es da Procuraderia Juridica

.kdmmistrativa sño de natureza merameme opinativa e, portanto, não rineuhmtes para o gestor

púNico, o qual pode. de forma jusulicada. adotar onentaydo contraria ou diversa daquela

emanada da consultoria iundica. Lm resumo. o presente opmativo tem numreza obrigatória.

porem não vinculante da autoridade compelente.

Rua Sihandir f C11a.es. n" 108, sala C. f mpresanal loirea Businew.
Lateamemo Jaidim \cropono, t op I auro de Erala., 8 \



MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP10

Nessa senda, como simples orientação ¡uridica. s isando auxiliar a

Adminisuação Pùblica na tomada das decisões que atendam primordialmente a naalidade de

interesse público e a obsersimeia dos prmeipios expressos no caput do artigo 37 da

Constituicão l·cdcral. passa-se a expor o que se segue

Nesse passo, vale anotar que o contnito em comento tem escopo no arL 24.

inciso N. da Lei n ' 8.066 Gm verha:

Art 24. É dispensável a Licitaçäo

f,I
X para a compra ou locaçùn de andre/ destinado ao uit

finalidades precipuas da Administração, cujas necessidades de

instalação condicionem a sua escolha, desde que à preço seja

companvel com a valor de Mercado. Segundo avaliação pr via

Deste modo. além do conuato de locação de imoteis decorrer de Dispensa de

IJeitaçfio, cabe ablemperar que a I ci 8 666 93. em seu artigo 62. A 3". naa pret 6 que os

contratos all mencionados devara submeter-se ao disposto no artigo 57. que emda da litavao

dos prazos de vigência dos contratos adrainistrativos.

Com eteito, nos casos de contrato de locação em que a Administração Pública

for locatúria, ainda que possa harer preusão contratual de obsersúncia do artigo 51 e de se

observar a rey.ra da ()nentação Normatir a n' 6. de Ul:04 2000. Ja
CGI¯

AGl m verha:

'O
l
[H i k i I Tu l-t ; FR 1/ I )

1 1 3 / 10 m> un Ja.s utabia. J.9 sµa un, conf erem · m

A IIGÊMT.4DU CONTR470 DF I.OCtÇ-ÎO Dr IlfÓlEIS, NO QU4L i

AINII'VISTRd( -fu PË ßLICA É LOC 1T iRI i. REGE-SE PELO 4RL SI D i

LEI N" 8.245, DE 1991. AÃO F3TANDO SFJEIT4 40 LIlflTA AfÁXLifD DE
S£5SENT4 IILSAS, ETTIPFI IDO PELO INC 11 DO ARK 57. D i IÆl N"
8.666, Oh 1993.

Rua Sih andir E Chases. n° 108, sala TY, Fmpresarial t orrea Busmen
Loteamento Jardim Aeroporto, Laji L aura de Frenas - BA /

Pagma 3 de 5



MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

/\DL\RM iIfri.\t14 Llill/B.'h) :u\//GltiDLLtRADJ IJ!OJLL
i/M!/\/\/RD'0) itN 11IR/1

REFERER71 avr o el or
5~.ial

a N oon ik !Wi cum 'l .;-C.Aalon'
i la</e/Wi ! oJ,./t/ 28 000-Pl.on,

JOSÉ ANTONIODMS TOFFOLT"

Ÿale anotar, de outra handa. que esse tipo peculiar de aluste de prazo do

contrato segue as regras gerais da locação previstas no omhito do Direito Privado, mais

precisamente com a aplicaçào subsidiária da Lei do Inquilinaton° R.245'9L

Registre-se. bem assim. que a atença objeto de análise encontra-se lastreado em

contrato de kicação. especie de "Contrato da Administraçào". regido pelo direito pritado, com

uma obrigatória derrogaçño pelo direito publico. naquilo em que lhe for de encemtro.

Mesmo sendo espécie de "Contrato da Administração", regido pelo direito

pris ado. há uma obrigatória derrogaçãopelo direito público, naquilo ein que o contrariar.

Dessa forma, não ha falar em proirogação por tempo indeterminado do contrato

de locação firmado pela Admmistraçùo Puhilea. pois nolador ao quanto disposto no artigo 57.

. Ja Lei 8.666 m que nos mforma que é vedado o contrato com praro de ri.gëncia

indeterminado . a quaL consequentemente. Jet e ser sempre por prazo determmado.

I'ribunal de Contas da União assim iem entendendo sobre a matècla posta

em debate. textual:

"Contudo, a mera participação de ente da Administração em uma relacño

contratual caracteristicamente privada não dese significar a incidencia intepral

do regime de direito público. Dai a necessidade de se diferenciar os contra10s

prisados praticados pela administração dos contratos administrativos

propriamente ditos ( ) Não há óbice, pois, a prorrogacães sucewitas de

contrato em que a Administração se¡a locatária com fundameuto no artigo 24,

X, da Lei n" 8.666/93 L i partilho do entendimento de que não se aplica aos

contratos de locação em que a idministracão Pública é a locatária a possibuithrde

Rua Sthandu 1 0 hares. n 108, sala.CS. EmpresarmiTorres Businen.
Loteamento Jardon Aeroporto. ( ap - Lauw de Freiuis HA
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de ajustes verbais e prorrogacõe., automäricas por prage indeterminado. cond içào

pret isla no artigo 4¯'
da l et n° 8,245/91

( .!" t Acordão n L127 2004. Plenário. rel

Min Benjamin Z)mler apud Jlbl E.N HLEKL MarçaL Comentario., à Let Je

f a tta der et oturana huninarranvas
I J ed Não P laulo: Dialenca. 2010. p ¯'61 -

ongmal não denacado)

Registre-se que os alor atualmente praticado para cobrança do aluguel serti

mantido Gl. 57 e Œ 83). estando abaixo. inclusive daquele constante no laudo de auliação de

lK 05 15, demonstrando a vantajosidadeà Administração Pública.

III - CONCLUSÃO

Fm lace de exposto e considerando os documentos acostados nos autos opino

pela nossibilidade da renovaçâodo contrato de locacño n" 064/2017, por mais 12 (dozel

meses. mantendo-se o valor atualmente µraticado. lostreado na tundamentacão

upramencionada. CONDICIONADA a auinatura do Controlador Geral do \lurucí¡no no

documento de f1s. 8"/88 au documento que deleguepoderes às per sous que là apuseram suas

respectivas assinaturas para a prática de tal ato em substituição a sua pessoa

Antes do prosseguimento du feito, assim como considerando o quanto

disposto na Comunicação Interna 06/2017 - PGM, devem os autos seguir para o

Procurador Geral ou para seu substituto legal no caso de ausência do titular ou por meio

de delegação expressa, para deliberação sobre a matèria (Processo n" I
1.944 2018L

I a l recer.

Lauro de F s ( ),24 t o de 2018.

Leand stana
Procurad Municído

Rua Nihandir i . Chaves. n 108. sala 325. Fmpresanal lorres Business.
I

olemnento Jardim Aeroporto. Cali Lauro de Frenas BA



oc

Lauro de Freitas, 10

imo Senhor
que Tanajura
rocurador
radoria Getal do Município

to de Freitas BA

St Wuson Barbosa
Procurador Fiscal

Procuradores do Municipio

Assunto: INFORME

Prerados Procuradores

Para fins de organizaçáo de nuxo operacionat venho solicitar a V 8 as que

e qualquer documento expedklo pela Procuradona Geral da Municipio
0 e starias e órgaos extemos tenharn assinatura conjunta do ProcuradorGera

ocured0r responsável pela elaboração do documento. Para tan so4cit
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I

Despacho - Gabinete - PGM.

N Expediente:

Assunto:

Interessado:

Solicito ù coordenação e ecutir a que adote a se_guinte pros idència:
Arquis ar.

Despachar: Setor orgão discriminado abuito para parecer clou prot idèncias

CON SEL Tl VO J LDICIAI OETROS
1 Administrativo 6 Sub - Procurador.

I icitações. 4 l rabalhista. 7
.

Procurador EiscaL
2 MP Secretarias 8 Coord. Ysecutiva,
3 Scri idor. A Cir it. 97 De . Distribuiçào,

10 Balcão de Justi a.

/ / .

ivio Dias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Municipio

4>



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PEDIDO DE AUTORIZAÇÄO DE CONTRATAÇÂ0 (PAC)

Secretaria: Secretaria Municipal de Administração

Fonte de Recurso (Tesouro, Convénio, etc.)

Tewu ( :
Cor .in e :: D .il Ur

) Estado ( ) Vinculado

Justificativa

A Sevélana Flumacal de Ad«nrisfaçào da VLnnpic :e ..a.ro de Frenas cr;Ao r:egrante da Acrinstração Dreta do Peder

E ecuivo ?/unapal acreserta instiftatvacara a Renovacao le Pwe referen:e .v: Terro ou contrato de y :M4C017 ET 'azäe :a
recessidace De se riare em furonamentoa SEDE DOS a RFADO3:a SECAD SET/ED e SEMDESC co muniepo:e
LBJrc de Freitas imave de cadastic niocM,o T' 4006400398030€, com area toni do tereno 4 620 00 m Ocodcomio Ma nu 11

s tuaan na Rua Felix de Araulo, i 398. Portao - Lau o de F-e tas/BA. CEP 42700-000 O imovel utilizado reune as condicoes
adequacas para thalidace a aue se cropce bern corio por sta ocalszação es?ategra alen de ine×is:érom ce outro disponível las
r,êsmas ermaições na reg äa ausência de sniovel De propr edade do Municipio e valor compativel com o de rier:aco conforme laudo
de avahaçao Rossaltamos que o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana (IPTU) e as taxas e despesas
ordinarias de condommio que incidam sobre os imovels locados deveráo ser assumidas como obrigaçáo do presente
tocatario Garantnco a utl:açäo ao serve ale a caia esnbeenda no contrato por razees adownstranas corsoante e partuaco

pan 6 one ra mente eranelendo passando Tesroo i ter sua digen, si lenVC d3 segunte novo per ado 507 2019 a

,
:aí 019 Lom o va or menS3l 1 RS 19 660 00 Je Pode ril e seisœntos 'essi cara manutençao los sereços da Adrrnistracão
tma com damento na Lei S 66 :53 all:ge 57 inac

Objeto a ser adquirido ou contratado

Renovaçäo de Prazo do Termo do Contrato n*064/2017.

Observações

Periodo de Renovaçãode Prazo: 12 (doze) meses

Descriçäo da Despesa Solicitada

Item Detalhamento Quantidade Valor Unitario VL Mensa! Valor Total (12)
(RS) Meses (R$)

Renovação de Prazo por U :doZel meses
revente ao Termo de coni'ato n' 064/2017
Poew;Mminisfativon 1192420M para 12tcore)
Per e- eT funcionamemo a EEX dos meses R$19.600,00 RS 235.200,00
A roc=ar'acos ca i Serac Sene: e

semdeso ½min straçao

4±r To t21--------------------------------------------+ RS 2 3 5.2 0 0
,

0 0

L_.

Modalidade licitatória para aquisiçãolcontrataçäodo bemlserviço

N TRATOS F

G:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Voiculo de publicaçõe do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato

'

e
10ac cë Praorr i C C Jtt a deLoao Oa. JaE Jad -",HC 3mndeor-ua;ãe

Fluxograma de Aprovaçäo:

SECADIDEPARTAMENTODE CONTRATOS Prefetta

Lauro de Freitas Ba 14 |2018 Lauro de Freitas/B 2018

Moemads os Gramacho
thn Rolèrfäi on Santos

Prefer opal
Secr ário Muniapal de Administraçäo

e

S 'MLF
PG
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t 10 Duitlet b' Ñsd udC tht , teln .h a' M i (sellialda Ös har 40 ) .e NLUlf HIL,
e

ild,
e d.:tled .LÒI.

( ONIR\10 kul1ADOn 064201" Oob «U Ja i: rous ea ios. L an uudo i (undominiosdeGalp a
ilabbu l\ ifundo na Rua teht de Arauin, nO% Por tAo - f.auro de f reltamB L ( E P:42."BOOKl11 o sa on oli.ineito
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I p. r ri 12 (doze meses cum termo
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Lauro de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

ENTR \TO DO PRIMEIRO ADITHIENTO V'.080-Al2018.tO CONTRATO N".064/2017

Locatario: RLR P\TTil\lO\\\L L TDA CNPJ: DI 50 N2:00u.- 0 I ocador: \ll!\\t IPlti DI
\\ Rt i Ul PRI I I \S Procewo adminisiraliro: I l'IN 't Dispensa: Ospensa ok I MLição 's"

H20 Jul, an 24. li a .\ Lei a t+e 9; Objeto do L outrato: ( tonico deste comrato e a lo,.assa do
imind siii.ido n,n t ondannmos de Walpac, \1thhu \\. situado na Rua Eclis a. \r.tulo n 14N

l'urtà L aule de f eaa.s BA. t EP L' 'Iso-nuo. para e :unaan.inieme da El>E DI JN

ll \ip\ \Rll \DON O\ ki t \11, al \1[ D i NI Ml)ES pcAnli. entreutdo. of IX'\l \RM> Jar
lhe eutta desuna in de -eit iso publico Objeto de tditamento Renma lo connatual ¡nti unn, 12

idore) meses, com terno inicial em 25 (17 2018 en termo linal em 2.4 07/2019, mantiil us alor
niens de Ris19.600.00 (dezenote mil e seiscemos reais). peitvendo sahr rotal de RS2½,200.00
(durentos e trinta e cinco mil e durentos reais), omilarine iu-tilkatua ternica d:t Scoret:iia
ARIllaIp de \dP'UllAl Ìo e iilld0 de «Iialk o Ut DIIO\fÌ UlÀina 20 \ÍUllUploallc\0 de pKite0

O upra Datação Orcamentária: _'it'l- Maluulinuiuli. 21l29-NooiurhiTHI1Hun 20iu-
111400 00X)000 Data de \winatura: N 0 'ill A \\nema isabel l'asses biamaelio

CFRTIFICAÇÄODIGITM o.IGHKTXCWEL EMvlTEXLFVW

Esta ediçäo encortra-se ro site www laurode reltas ba to org br em servidor cerkficado ICP-BRASIL



ATO DE APOSTILAMENTO

REFERÊNCIA:

PROCESSO ADMINISTRATIVO - no 11944 de 2018 (Dispensa de hoitação

r 020/2017)

APOSTILA de DOTAÇÄO ORÇAMENTÀRIA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO no 11944 de 2018, celebrado entre a PREFEITURA
MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS-BA e a RLR PATRIMONIAL LTDA,

CNPJ no 01557.824/0001 20.

A Superintendência de Orçamento no uso de suas atabuiçöes legais, com

supedâneo no parágrafo 8 do Art 65 da Lei Federal n 8.666 de 1993.

DETERMINA o Apostilamentoao Processo Licitatóno no 11944 DE 2018 para

registrar a DOTAÇÄOORÇAMENTÁRIA.conforme abaixo

02 0600 2024 33903900 00

02 1000 2028 33903900 01

02 1200 2030.339039Cl0 00

Lauro de Freitas, 25 de Julho de 2018.

Caio Márl Viei rques
SUPERINT DENTE DE ORÇAMENTO

Luiz ArifDTilo de $ouza


