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SOUCITAÇAO DE DESPESA E CONTRATAÇÄO

Secretana Secretana Municipal de Adrninistração

Departamenm Departamentode Contratos
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Mernarando r 516/2018- SECAD

Lauro de Freitas. 19 de Junho de 2018

liustrissimo Senhor
Sidinaldo da Silva Bacelar

ssung Solicitação laudo de avaliaçao

Prezado Senhor.

De acordo com o Triburialde Contasdos Municipios do Estado da Bahia amparado pela Lei 8 666/93
que ventexigindo a ahål se dds prookstos admiriistrativoiqué se refererà locação delmóvel, venhisolicitar
a avaliaçäodo seguinte imóvet

•BASE COMUNITARIA DA CIA DE POLICIA MILITAR , S tuado Na Avenida Fortaleza Lotes

17 e 18 Loteamento Jardim Centenano Miniga Lauro de Freitas- SA. CEP 42.700-û00, representada
pe o senhor Alber co Santos

e

Ailton Flo ncio dos Santos
Secretário unicipal de Administraçäo

1
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o2em o
Diário Oficial do

Lauro de Freitas MUNICIPIO

Decretos

PREFEITURA MUNIC1PAL DE

LAURO DE FREITAS

DI CRETO ilUNICIPAL W 4.226 DE 20 DE DEZFMBRO DE 2017.

Altera o Decreto N" 4.0173. de 21 de fevereiro

de 2017. que institui a Comissâo Municipal de

Avahação de ImóvcËs. nomeia seus integnotes

e dá outras prosidências.

4 PREFTITA MUNICIPAL DE LAERO DE FRETTAS, Estado da Bahia, no

um de su.e- e cçòcs legats que lhe s.oniere o art 68. inc. TV, da Lei Olgúnica du

M umeipio.

DECRETA:

Art. 1" Ake:a a redação do Art. 1° do Decreto n' J 073. de 21 de feVUTCLIO dC

- :12, et utrio :, mrágrafo unico e md.undo os §§ Fe T. que passam a vigorar com a

"Art.1" ( .,.)

l' A Comissão de Avaliaçäo de Imóveis do Município de Lauro de

Ereita- está vinculada à Secretaria de AdministraçAo e coordenada pela

& yerintendäneia de Pammönio.

§2 g referida Comiedo Municipal de Avaliação de imóveis serã

camposta pdas servidores

1
- S;dmaldo da Sdva Matelar Presidente i.CREA-BA 050242405-2);

II - Albm Anton Von Kienzel Jursa - Secretarta Mumeipal de

infraef.mlula i CREA-ÏdA 05tN49690-2),

10 - Bruno Sena Ferreira - Secretana Mumelpal de Admuustração
r RTA-BA 050tS4833W)

.---------------.---
I

CERTIFICAÇAODIGITAL: AAYDFYOP2MSMG+/88WXBVA
Esta edição encontra-se no site: wwwJaurodefreitas.ba.ig.org.brem servidor certificado ICP-BRASIL

¯
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Pa G C½
ASS: L



D:ano Oficial do osanaaeira

MUNIOiPIO Lauro de Freitas pygg

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Art 2* Altera a redação do caput do Art 2° do Decreto 4 073, de 21 de

leveraro de 20
I passa a vigorar com a segumte redação:

"Art. 2° O resultado de:÷1rabalhos da Comissào Municipal de Avahacão

de imosets deserá ser apresentadn sempre em forma de Liudo tecnico

asemado pelos très mtegrantes da Comissao e enviados ao Secretário

Municipal de Admimstracio.

An. 3' Euc Decreto entra em ager na Jaa de sua pubikaçào, revogadas as

Japos Øes em contrino

Lauro de Freitas. 20 de dezembro de 2017.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGlbTRE-SE E PL RLIQUE-SE,

Luis Maciel de Oliveira

CERTIFîCAÇÄODIGlTAL AAYDFYCP2MSMG+/88WXBVA
Esta eo ção encontra-seno site: www.lauradefreitas.ba.;o.org.brern servidor certfcado FCP-D MLF
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

e

LAUDO DE AVALIAÇÂODE
IMÓVEL URBANO

COMISSÄO MUNICIPAL DE AVALIAÇÅODE IMÓVEIS

Sidinaldo da Silva Bacelar (SEINFRA) - Presidente
Eliana Santos Souza (SEDUR) - Membro

Marilia Ferreira de Souza (SEDUR) - Membro

ASS



1.0 - Apresentação

A Comissão Mumcipal de Avaliaçäo de Imóveis, instituída pelo Decreto Municipal
N9 4.073 de 21 de fevereiro de 2017 e sua alteração pelo Decreto Municipal NP

4.248 de 01 de fevereiro de 2018, Atraves de seus integrantes, vem apresentar por

meio deste, verificação do valor de Locaçäo de Mercado, do Imovel abaixo
discriminado.

- Avenida Fortaleza, Lotes 17 e 18, Loteamento Jardim centenário, Itinga, situado
na cidade de Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.700-000. Cujo terreno onde foi edificado
o empreendimento, possui uma área total de 465,92 metros quadrados.

Data da vistoria: 27 de junho de 2018

Li - Solicitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, situada na Praça João Thiago dos

Santos, S/N, Centro, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.700-000.

1.2 - Proprietário

ALBÉRICO SANTOS, brasileiro, casado, inscrita no CPF sob o NU. 008.353.865-89,
inscrita na RG sob o ND. 0164889116 SSP/BA, com residente e domicilado na Rua

Juracy dos Santos, 0.uadra E, Lote14, Loteamento Londola, Itinga, CEP 42.700-000,
Lauro de Freitas/BA.

2.0 - Objetivoda Avaliação

Ocupação do imóvel supracitado para instalação de Órgão Pùblico, SEDE DA BASE

COMUNITARIA DA CIA DE POLICIA MIUTAR.

3.0 - Identificaçäo e característica do bem avaliado

Com frente para a Avenida Fortaleza, Lotes 17 e 18. Loteamento Jardim centenário,
Itinga, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.700-000, com um terreno com area total de

465,92 metros quadrados.

De modo geral, o imóvel citado esta em bom estado de conservação.

O imòvel aqui proposto soma um total de 461,72 (Cluatrocentos e sessenta e um

virgula setenta e dois) metros quadrados de área varrida.



4.0 - Indicaçäo do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s)

A avaliação do imóvel foi executada utilizando o Metodo da Comparação de Dados
de Mercado, de acordo com a norma de avaliação de imóveis urbanos, NBR 14 653-
2 da ABNT Foi empregada uma amostra com elementos semelhantes, situados em

zona de caracteristicas afins, colhidos em imobiliarias locais, de imoveis ofertados
ao mercado atravès de anuncios em jornais de grande circulação, sites
especializados e placas afixadas em smoveis.

Esta pesquisa foi realizada no mês de junho de 2018

5.0 - Diagnóstico de Mercado

Seguem abaixo os valores de rnercado coletados conforme pesquisa de imóveis
para locação no entorno do im vel, tendo com Grea pesqyisada um raio de 400
metros de distância do bem aqui avaliado.

Liquidez: LIQUIDEZ NORMAL:

Desempenho do mercado: NORMAL;

Número de ofertas: NORMAL;

AbsorÇäo pelo Mercado: LENTA

6.0 - Pesquisa de Valores e tratamentos dados

Foram efetuados através de um tratamento estatistico, visando encontrar um

modelo válido equivalente, que representasse os dados da amostra. Tentou-se,
poròm, não encontrar áreas equivalentes ao imovel avaliado.

Para a composição do cálculo, foi considerada a área construída do imóvel, bem
como o seu estado de conservaçäo, chegando então ao valor médio de mercado de
R$ 37,12 (trinta e sete reais e doze centavos) por metro quadrado a R$40,10
(Cluarenta reais e dez centavos) por metro quadrado.

7.0 - Resultado da avaliação

O imóvel encontra-se em bom estado de conservação, situado próximo de pontos
de transporte urbano, centro comerciat fáciÍ acesso.



Para definição do valor de aluguel, tomamos como base o valor médio de mercado
por metro quadrado:

(R$43,10+R$45,10) / 2 = R$43,95 (Quarenta e três reais e noventa e cinco centavos)
por metro quadrado.

Sendo, R$43,95 x 461,72m2 = R$20.361.85 então,

A Comissão Municipal de Avaliação de Imoveis, instituída pelo Decreto Municipal
N9 4.073 de 21 de fevereiro de 2017 e sua alteração pelo Decreto Municipal NB

4.248 de 01 de fevereiro de 2018, indico, com fulcro nos dados acima relatados, o

valor total para locação mensal do imóvel de R$ 20.361,85 (Vinte mit e trezentos e

sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

8.0 Encerramento

Vai o presente Laudo de Avaliaçãode Imovel Urbano digitado em 04 (quatro) laudas
escritas de um so lado, todas rubncadas, e a ultima datada e assinada.

Lauro de Freitas, 29 de junho de 2018.

Sidinaldo d Silva Bacelar
Presidente da Comissäo

(CREA-BA - 050242405-2)

Eliana Santos Souza
Membro da comissão

(CREA-BA - 59461)

Marliia Ferreira de Souza
Membro da Comissão 2

(CREA-BA - 44252)

GON A SEPMLF



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
' SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS-COAI

FOTOS 01:

DESCRIÇÃO: FRENTE DO IMÓVEL E RUA DE ACESSO.

FOTOS 02:

DESCRIÇÃO: RECEPÇÄO, SALAS E CORREDOR DE ACESSO.

TRA

Avenida Santos Dumont Esuada do Coco hee 00-000
ASS



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS-COAl

FOTOS 03:

DESCRIÇÃO: SALAS.

DESCRIÇÃO: BANHEIROS.

G.
Avenida Sardes Dumorvt Esh ada do Coco , « & r



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS-COAI

FOTOS 05:

FOTOSOS:

DESCRIÇÃO: BANHEIROS.

, I



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
5ECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - COAl

FOTOS 07:

DESCRIÇÃO: ESCADA E CORREDOR DE ACESSO AO 1 ANDAR.

FOTOS 08:

DESCRIÇÃO: DORMITÓRIOE BANHEIRO.

¯nntY, ¯1
, -M -. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIAMUNICIPALDE ADMINI$TRAÇÄO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - COAI

FOTOS 09:

DESCRIÇÃO: CORREDOR E 1 ANDAR.

FOTOS 10:

DESCRIÇAO: 19 ANDAR E COBERTURA, ESPAÇO ENTRE A LAJE EO TELHADO.

C NTRATOSIPMLF
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DECLARAÇÃO

Eu, Alberied Santor inscrito no CPhoh o Wþÿ8353 865 8¾, Rg 17164889116;
Declaro sob as penasAa lei que nio sou empresårio Andividuaibem como não sou
contribuinte da prevjd4nplayocialcongempregãdore que ú¾mantenho a nieggerviço
segoradoÚempiegadhinú trab lhadored if dààs empregadok

Lauro de Freitasd 9 dedunho de 2018.

O
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Lauro de Freitas. 19 de Junho de 2018

A Prefeltura Municipal de Lauro de Freitas

Att Secretária Municipal de Admimstração

Assunto Renovaçäocontratual

Senhor Secretáno

Eu
.
ALBERICO SANTOS, insento no CPF n° 008.353.865-89. portador do RG

N° 0164889116 proprietána e locador do tmovel onde funciona a Base
Comunitária da Cla de Policia Militar, situado na Avenida Fortaleza. Lotes 17 e
18. Loteamento Jardim Centenano itinga Lauro de Freitas - BA, CEP 42.700-
00, venho formalizar a aceitação na renovaçäo de prazo pelo periodo de 12(
doze } meses. tendo sua vigëncia inicial 07/08/2018 a 07/08/2019, mantendo-se
o valor do contrato inicial

E para que minha manifestaçäo de interesse fique certa e formalizada, assino o

presente. na data infra

Atenciosamente.

ALBERICO SANTOS



DFCLARAÇÃO

Fu. ALBERICO SANTOS, inscrito no CPF n° 008.353.865-89, portador do RG.
N° 0164889116 . Deebro para os des ido fins DE NÃO PESAM SURL U IMOVLl .

snaada na Avenida Fortaleza. Lotes 17 e 18, Loteamento Jardirn Centenário.
Itinga . Lauro de Freitas - BA. CEP 42.700-000 .

94:ALOUERIMPLDIMLN10
DE ORDEM TERÏDICA. CAPA/ DE (T)\.OCAR EM RISCO A LOCAÇÃO DO
MESMO.

Laura de Freitas . I
4 de Amho NH 8

CONTRAT MLF



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAÇA JOAO THIAGO DOS SANTOS. S/N
CENTRO

LALAFIO DE FREITAE
BA

CONTROLE DE SALDO DO CONTRATO N°079/2017
1 Ana 2018 2 Credor Mo. i ::......a c:s 1. Vrgëncia

4 G.estorial da Contrata Ciro Rtcardo Muthe D' I DI a.I

5. 5etretaria ½ -i utr en b valot filobal 85 R$ 244 342,20 :17.' 18
1 N (:18

7abetococonvato I.- leei s,liil ::::u: •aant.il.. •=L2,iiaWina
8 Tipo de Contratação O .

er 9 N L
•

= 0

10 Ocorreu algum aditivo f, i

11 Em taar pasativo. qual tipode aditivo/ . Valor Pr.irri Pr fra e valor

N" Urdem N" da NE N° Nora Oscal V,ilor Adttivo (Ril Saldo Antenor RS Valor Pago n$ 5.alco Atta P

1 aqoil7
I E -bl 5 . 51 if

2 set'17 PC A . 5. I y .c

3 outil7 l'52 '310
4 niyvr17 PS Id t FS .1 8

5 dez!17 I 5 10 0- N 'll f

6 jan|18 PL la F 'cl
7 fevlin PT 12; 1 P5 C 6

8 mar 18 PC IM PL
9 abr 11

indi 18

Aneano a este sentrole
· Autorizaçao Hnanceira
' 50i¢ttação de Fornecimento

> Copia da Nota de Empenho
Nota hat.al atestada

' Copia do r.ontraro
' Copia de aditivo Ise nouver.

* Ut de regulandadefise.3I IC erec es junto a Fazenda FederaWEstado UMunicipa FGT5]NS

Lauro de frettat. Da 18 da Junho de 2018
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REPUBUCA FEDERATNA DO BRASIL

ESTADO DA BAHIA
POLiclA MiuTAR
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MINISTER DA FAZENDA

008 353 865-89

N ALBERICOSANTOS

i 13÷024957

i REGULAR

e 24/02/2001

b
i

: 00

13 40 36 , 26/06/2018 . :

' B662 2259 A222 7F25

Nova Consulta
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ueticano
PREFEITURA MUNICIPAL DE

adrèMar tro LAURO DE FREITAS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TMÓVEL

Pelo presente instrumento. fica celebrado Contrato. mediante as segumtes cláusulas e declarações.

CONTRATO N": (179/2017

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação N" 053/2017. arL 24, inciso X. Lei 8.666/93.

LOCATÁRIO:MUNICÎPIODE LAURO DE FREITAS, pessoa jurídica de direito público, com sede e

foro na Praça João Thiago dos Santos sín°, Centro, Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ/MF n°.

13.927.819/000l-40, neste ato representadopor sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

LOCADOR: ALBÉRICO SANTOS, brasileiro, portador do RG n 0164889116, titular do CPF:
008.353.865-89, residente na Rua Juracy dos Santos, Quadra E, Lote 14, Loteamento Lindoia. Itinga, Lauro
de Freitas/BA. CEP: 42.700-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACÂO LEGAL
O presente Contrato é celebrado fundamentado no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93. de acordo com o
Processo Administrativo ¤°.09617/2017 e Termo de Dispensa n°053/2017.

CLÂUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O objeto desta locação tem por finalidade a locaçño do imóvel situado na Avenida Fortaleza. Lotes 17 e 18.

Loteamento Jardim Centenário. Itinga. Lauro de Freitas/I3A, para funcionamento da Base Comunitária da
Cia da Polícia Militar. podendo, entretanto, o LOCATARIO Jar-lhe outra destinação de serviço público.

CLÃUSULA TERCEIRA -- DAS OBRIGACÖES DO LOCADOR

Constituem obrigações do LOCAIX)R.
I - entregar o imóvel ao LOCATARIO. livre de qualquer ònus, ou ação, em boas condiçòes de asseio e

habitabilidade. 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;
Ill garantir o LOCA TÃRIO contra atos de terceiros que se arroguem proprietários do imóvel locado ou

titulares respectivos dos dircitos de uso, usufruto ou habitação;
IV - responder pelos vícios ou defeitos de imóvel locado, ainda que evidenciados no curso da Locação,
desde que preexistentes a esta:
V - indenizar as benfeitorias realizadas pelo Locatório, 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,
VI - pagar as taxas e impostos incidentes sobre o imóvel;
Vil - não se incluem entre as benfeitorias que se incorporam ao imósel, e, por conseguinte, deverão ser

retiradas pelo 1,OCATÃRIO ao fmal da locaçäo, os aparelhos elétricos, inclusive condicionadores de ar,

cortinas divisòrias, moveis ou outros que nào afetam as benfeitorias de base realizadas para melhor utilização
Jo imovet

CIÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÂRIO

Constituem obrigações do LOCATÃRIO:
I - utilizar o imóvel para o desenvolvimento de suas atividades específicas e correlatas, sempre com fiel
observäneiaàs posturas determinadas pelas autoridadescornpetentes;
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II - arcar com as despesas normais de loca de como consumo de agua, luz, telefone e condomùno, cabendo-
llic efetuardirelamente estes pagamentosnas devidas époe.as,
Ill - efetuar no imavel locado, se for de sua conveniëncm. as obras necessarias ao seu uso, desde que não

dandiquem a estrutura e a segurança do imóvel, e sciam previamente autorizadas pelo IA K'AIX )R:
IV - pennitir ao LOCADOR. examinar ou visionar o imavel locado, quandojulgar conveniente;
V - nao ceder em locação. dar em comodato o imósel, subkrã-lo no todo ou em parte, salvo conseaumento
por esento do I ( WADDR.
VI - cuidar da prevençäoe pintura do unoseL proudenciando o conserto de eventuais avanas que der causa.
VH - desober o imosel no estado em que receben. em plenas condiçòes de funconamemo, ressahada> as

detenera , naturain ao use regular,
\ll - rear pin combee a pn:gas cue p am atme:r a unmel notadarnen:eo cupim

( lÃUNUIA DEINTA - DA VIGËNCIA CONTRA I E AL E PRORROGACÃO

presente mstnanento de contrato tera vigencia pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data
de assinatura deste termo, podendo ser prorrogado por convenção das partes. consubstanciadasem lermo
Aditivo.
Parágrafo Único - O Contrato podera ser piorogado na forma prevista na Lei 8.666/91

( I AUNUI.A NEXTA - DO PRECO
(! nuor da presente locação é de RS 20.36685 (vinte mil trezentos e sessenta e um reais e oitenta e cinco
centavos) mensak. totanzando o montante de RS 244342,241 (durentos e quarenta e quatro mil e

trerentos e quarenta e dois reais e vinte centavou

Parágrafo Ûnico - O pagamen:o devera ser efetuad mensahnenie ao LUCADtt atrases & thdem
Manana posel em até 10 (dez) das útas d na subsequente ao periode mensal da logno, salerde es:e

credim emo quita a efetua de pagamenh efetuado

(1Ätil lA SETDIA-DO REAJt STANIEVID

th alores inados na Clausula Sexta, de prescDIC LH¾líUmcDIO COO(fûÎUR S€fŠØ T¢ßfühMÖØN dBGBÏŒCDic COM
hase no kn'-M asumulado, exceto na hipotese de erwntaçño ou entério superveniente estabeleeldos por
or¢KO governamental (is) competentet9

CI AtlNill A OITAVA - DA ALOCACÃO DON RECURSOS

As despesas decorrentes do presente L outrato corrento par conta da seguinte dotaçiin orçamentaria:
02.15tW).2364339tl36.0000.

( 1 ÄI St I A '%O'NA-- DA FISCALIZACÃO

A tousaw e nipanbr ent da esau i ontrate har a cargo da Secretaria 31unicipal da

Adniinistraño, acta enluir ou redunr a r panwinMaie Jo lifADOR na turma de à
euulp bo ½sk TV Espitub llL da Len S hhu

. derada peb Lei 8 883
Paragrafo Enico - O LOCATARRA a:rrso da sua thca a àœ rejeitare no ad a pacc
ews do em Jesacerdo com a are-.:sm note i ontrat

ClÂUstil A DÉCTNIA - DO INADIMPlÆ\1¥N10 Y DA RESCISÃO CONTRATUAI

t i presente contrato sera rescindindo de pleno ducito, independentede notiticação se

a) t) H WA FARI() infringir obrigaçäo legal ou descumpur qual4uer das Cláusulas do presente Contrat

Leand o,Sanb s ML
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b) o imóvel locado for desapropriado;
c) falôncia, liquidação judicial ou extrajudicial concordata ou insolvência do LOCADOR. requeridas ou

decretadas:
Parágrafo Primeiro - Rescindindo o Comrato por qualquer destes motivos, o LOCADOR terá direito
apenas ao pagamentodos serviços efetivarnente prestados e aceitos.
Parägrafo Segundo - Ficará o presente Contrato rescindido. de pleno direito, independentementede avise
ou interpelaçãojudicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das sanções cabiveis nos casos enumeradosnos arts.

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

CLÁUSULA UÊCTMA PRIMEIRA -DAS ALTERAÇÔES

Este instrumento poderá 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito da cidade de Lauro de Freitas. Estado da Bahia, para soluçño de questões relativas a este Contrato.
com expressa renùncia das partes a qualquer outro, por mais especial que seja,

F por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento em û5 (einco) vias de igual teor e forma.

Lauro de Freitas, 07 de agosto de 2017.

Município de Laur de freitas/BA - OÇATÁRIO
Sra. Moema Is lel Passos Gram he - Prefeita

Secretari Munici¡ialde Administraçâo
Ailton Flo ëncio dos Santos - Secretário

A berico Santos - LOCADOR

TESTEMUNHAS:

Lean Santana 3
Pr rad dugg e



TERMO DE COMPRA E VENDA

Carolina da Concetcão Santos. brasileira. solteira. CPF

N° 216.161.245-04. CT 1.862 SSP-RA. Residente em «Tardim Cen-

tenÂrio. Q.c. L.ln, municinio de T.anro de Freitas-Ba, comoro

ete-se em vender una casa, neste endereco- ao Sr. Alberico

Santos. solteiro. CF 342.600-RSS-44. CT 280A2-8. enitida ne

la olicia Militar do Estado da ahia. residente em Loteamen

*m Santa Júlia. Q.G. L.04 Lauro de Freitas- referido imó-

svel nossni no quarto e uma sala sendo edi fi cado em terreno

enia mesmo estÁ em sua nosse desde o ano de 1970. conforme

Testemunhas-eitadas abaixo. O Feferido verdadeiro e don

fé.

mye a
' MAIOR

alvador 20 de Novembro de 1 42.

Testemunhas:

1- Maria-da conceicão Ribeiro Santos

2- Joselita atista Riheiro Santos.

geoenaeço a nraa ARS4WB &

da os *•



RECT 90

Recebi do Sr. Alberico Baritos, CFF 142600 ESS-49v CI 20082,8 da Po-

licia Militar do Estääo da Bahia, a importância de tre 3,000 0004 03

tr3s milhões de crezei rosì refBrentes a venda de uma casa, em 3ardim

centenário, Q c, L 18.

Salvador - 20 de Noverrbro de 1992.

Carolina da Conceicão Santos
CPF 216361245-04
CI 1862.768

assenbegesytrea Asaren
is com a. of

am

ASS .



InstrimeAte Fiftlei at it Centrato e bmpreinisse de Conipra e Venda

Contrgto N•..

Lote Rii?." __. Quadra N.=
.... "S" Valor CTSri.39.9.5.91.99d!

I-PART IS- ,LC - E.oresa Baiano c L...t, Ltda, in:«:.rito n
3.564.835 6001-01 nesta ©¾¾itet. .x.. sx.x ex. .

s representada ( ) por seu(a) . Pr.Wamy½c. .com esenËrío no J¾ - a nt .

ro: le and, a PuA a. VieN .05 - x.s.nesta capital, corn:
promitente pendedor, doravante simplek nte designado UNDEDOR, e

Gomo promiter a comprador doravante simplesmente designacir
. . .

. COMPRADO : i têtn éatte si 'cetto e'ajustädò a presente promessa
* de compra e rénda, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes

11- TITgLODO VENDEIJOR - 'DEDO.; e er e leeii i
.

pr prietiri.
doininiv util de urna crea de terrae sahada em Laurs. de i¯re ii.as, no Faza
de Jagueira ofe.rcde a fre"eiure :unis. i '.aur.. Je Freitar em 07.22,,72
sob r,f 00.559, ::,. lives n° I, as fis. U to 192, cosistrado a, egeter .

travels de 3" TFici.., de N apital, e.; IJ. .72, sob n .5¶Š, is Fle.2-'

III - OByETO DO CONTRATO

O VendeÊr, pel sente instrumento particular, se obriga a vender ao Comprador mediante
pr- ,,_-

· 'M->4móvel-descrite-ra-eláus-A II, o( 10 füWEa
seguinteÒ¾edidÌi \cjer. _acas e confrontações: Lote a ' I? de 20 c,dr a , e::n er ea t

t,al de se0.006 Mytontese dez metr quadiados), .apraioador.entu, me-,oriods dè$quein elha -: terres. 18.00 metra de frente sonda ?.00 lactres c:
survo, pŠr 20,00 n:etros do lado diraito ,de, frente a fund., por 15.03 me-
tres do lado esquer. Je frente a fand ,, por 14.00 metros de Fundo. x.a.

IV-PREÇO

O preço certo e ajustado para e.sta promessa é de ers -
1 3. 9 50, 00 (+ rere :: i I , n ove ce nt

o cinquente cruze ir a. :,, , .x.;<.x.:..x.:,.x,s..s.:..:c. .x,s.), por conta do qual e

è. título de princípio de pagamento, ca. fessa o Vendedor haver recebido do Comprador a importäne a

de Cr$-SCO,00.E.( ites:enLs erge irus, s.:,.x,;<.x.x.x,x.x,.s.x.x.x Â.x,x,
em dinheiro, do que confere ampla e i vogâvel quitag.ão. O saldo do prego CTS,. , I 50,
com wi1 . cat.: e ejr.guani a cruze ir .,s, ....;,.s.;,.x.x,x), será pago pelo compradoi
ao Vendedor, na mesma espécie, nas seguintes condições, sendo cert.o que parcelas infra
indicadas sergogepresentadas por documentos de curso legal no Pais de err, "•·•Womdol
em favor do VeŸtledor a saber: Em OO(sessenta) prestaq$es : -

-
' I$ŸYL

re) deCr$-10)00(con cruzeiros), I5(nuinae) de Jro,:0,00 du=enw.e cruzei
res), 29(vinig e nave) de CrC-235,00(duzent-s egartenta e cince cruzeiros
Ollama) de C#385,00(trerentos e citeka e

e-deso cruzeiro), vencivois
trinta en tr4vte dias a partir de 20 d- fev:) FI"" de 1975, representada
po .c i os pr, E i ssoc ios, rc.e l s og gr a

. pay nt , :., x,

ATOS
, y'

NAL
NTR si M

V - PAGAMENTOS ANTECIPADOS
ry .-,wl ASS



V -- ITJROS DE ATRAzo -

Indepeitdentamente de aviso, intimação ou n ficação,' o compfador-pagará só Vendedor, os Jurte
de Atrazo, calculados com base,chs taras vtJntes na 6poca, Taxa de Permanencia, à base de 60%
(cinquert's por etato) dos Jeres calculade/ sobre o valor das prestações não liquidada,s no seu
vencimento, bem como sonte o rñdrithftt At qtflügOét Resembo35 . que une termos deste Contrata,
o, Vendedor.faça ele seu lugar.

Entra,o þoppya4e Àa, ¢o.im pir•.1 -3ardaisi in *pigo ¡Yeride o bËµhÌÙ i
COAEerváLlé, man as inarcas¯dt, íção.. Viglåslo para evitar Lbwasões cedereelt s, pelo que nio

-se jesponsabulsarà q,Vpndedor, be no a precular, as'providenetán e abras exigi ins pelas autori-
dades e podefts ytblions

Quaisquer benfeitorias ou construçEo do im6tti, objeto deste corarato, nia Itaplica ka'o Corpprador
e direito de propriedade, até que sejam 11guidadas todas se suas obrtµções decorrentes do presente

- X - CESSAO OU TRANSFERi2(CIA-

'PoderA dicomprador, znedisate amienela expresak da Veiid4dor, transferir og dizkitos e obrigaç6eg;
deste controte a.terbehos, desde que exhjatem dia com suas obrtµçëes e,'mediante a.pngamemo'de

mm.tara .Ie transferencia cakulada 4 ragð:de 10% (des pgr µ} sobre o valor atual do terrara
objeto didhe contrato - *

XI bESPESAB -

TodaA as despesas deste contrato e bem assim das escrituras e atos decorrentes das suar ,0b

O como sejam, impostas e taxas, landemics, tributos itsemis, thenicipais, estadústs ou idderkia. Impostos
de transatssio, emolumtutos e Belas, e demais encargas, qü,incidirein ou venham incidtr sobre o

imôvel aqui mencionado, correrio por conta única e exclusiva do compradam.. ,

g XII -- RESCIBAO --

O r.lio et.mprimento de qualquer obrigução deste contrato por parte - Ilor .d) à lugar
rescisão, assim como a falta de pagamento de 3 (t 1 prestagótt r .pEndej)rmente di
qualquet notifica,Ao, judietal ou extrajudietal Reselndindo o presente, por culpa ocelusiva do
Comprador, perderá ele em beneficio de Vendédur, Lodas sa importancias PRgas por conta do
preço, sem diretto, algum de utencio ou indenizacio das benfeitoriu que haja feito no Im6vel
devendo ainda restituir a posse do Imóvel, tem toduges suas benfeiterise e melhoramentos,

XIII - EbcRITURA DEITNITIVA -

Uma ver liquidade por inteiro o es1do do creço estipulado neste cor:trato, assim como toda as -
demnia obrigaebes, o Vendedor promoverá en Compradar, a antaram da escritura definit.1vn de venda
e compra, e relatWa ao objeto deste conttato $

XIV - RESIDtNCIA E RECËBibtÈN'Ì'OS-

MudandÏ> Comprador.de roeidênc144evert comanlear o sovo endereço ao Vendedor, por esertic.
Os pagamed.je das prestaçôes do seJdo do preço serio,allallandos nos eatJrtt6ÿlos do Vendedör ou
onde por estever indi:ada

Capital do Estado.da shia, como seu domicil10 EinAal, are nelecom exclusä de qualqu par mats privile o que seja ou se torne, eer d mandaËo o cum-pdmento obrig , As costa e honorirlos de adrogado du vene Sor, arão pagos
P * Mado a 1Ag½asar em Tutta para defender os Agua ,dtteitas,

do ad or e
MmpraÊo‡ pagar todas as degp%sas judicis is, honorários de

a aga
- d 10% (det per cental sobre. 0: valor d tite instrumento

E.'pdr àssim se incharem astas contra das assinam o resinte tastrumet to em 2 (duse}vias de geal teor rubiteadas pelas I,
rtes contritantes na mença de duas ti.ptemunhas.

Salvador e- ano tro de 19

vãT it UTEN3 455-34

MPRADO
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Setor/Unidade requisitante Departamento de Contratos/SECAD
Objeto Renovação de prazo referente a locação do imovel onde funciona a Base Comunitária da Cia de
Policia Militar
Fundameniaçào de contratada. Renovaçäo de Prazo

FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Declaro cue serei responsável pela fiscalizaçäo do contrato ongmado lor este processo acoripanhando sua
execuceo e adotando os procedimentos que se fizerem necessénos cara exigir seu fiei curronmento de acordo
com as dausuias do instruniento e dispos ções egais que regulani a maténa

Unidade Depañamento de Contratos/SECAD
Servidor Responsãvel Fernando Pacheco Villas Boas
Matacula 77227
Fane para contato (71:i 3288-8602
Fax (XX)
E-ma contratossrp@gmaiLcom

Lauro de Frei:as/Ba 2ß de Jurno de 2018

Fernando Pacneco Villas Boas

* OBS este documento deve constar obngatoriametedo processo de contratação quando este gerar contrato
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Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

FREITAS

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

CADASTRO IMOBILlÁRIO

Certidäo passada em cumprimento ao despacho
do (a} Sr (3) Diretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadação, datada em 13/06/2018,
sob processo de n°

.

Certificarnos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física | Juridica ALBERICO
NTOS

,
inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o n°. 00835386589, atual contribuinte do imóvel de

scrição municipal n". 40490011810000, situado à AVN FORTALEZA N°: 1181 BAIRRO ITINGA
QUADRA COOO LOTE: 17e18 LOTEAMENTO 12 - LOT JD CENTENARIO ,

encontra-se quite com os
inbutos municipais referentes ao imóvel aqui identificado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa. quaisquer débitos que
venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art 210, §3°, da Lei Complementar n°.

621/90 - Código Tributário e de Rendas do Municipiode Lâuro de Freitas.

Certidäo Emitida via WEB

Nada mais para constar. em firmeza de que eu. . lavrei a presente em 13/06/2018 08:35.59. a qual vai
asssinada e conferida por mim, encerrada o subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e
Arrecadaçäo,

Código de Controle: 018864000029266720180613
Emitida via Internet,às 08:35:59 hs, do dia 13/06/2018

alidade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na intemet, no endereço
http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br;
- Qualquer resura ou emenda invalidará este documento.



Confora ä: de Autentic.dace da Certidão

BRASIL Acesso à informação ParCcipe Serviços LegislaÇão Cana:s

Receita Federal
CERTIDAO

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

CPF : 008.353.865-89
Data da Emissão : 08/03/2018
Hora da Emissäo :

10:24:51

Código de Controle da Certidão : 898F.6B1B.560L8F98
Tlpo da Certidão : Posdva com Efeitos de Necativa

Certidäo Positiva com Efeitos de Negativa errutida em 08/03/2018. com validade atè 04/09:2018.

Pagira Anterior

hop uwwn ret.e la fazenda gav buAp loacoes ATS O Gerida certa a ndConjunta onbrrnaAuteoucResa tado.asp
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALBER CO SANTOS

CPF: 008.353.965-89
Certidäo n°: 146509345/2018
Expedição: 21/03/2018, às 08:22:32
Validade: 16/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que ALBERICO SANTOS, inscriro(a) no CPF sob o n

002.353.865-89, NAo coNSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

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

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

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidâo são de responsabilidade dos

Pribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.
NC caso de pessoa juridica, a Cartidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelec3mentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.3us.br).
Certidão emitida gratuitamente.

(il
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Bance Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessário.s à identificação des pessoas naturats e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Traba ho quanto às obrigacões
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos providenciários, a honorários, a castas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perance o Ministério Público do

Trabalhe ou Comissäo de Conciliação Prévia.



CERTIDÄO NEGATIVA DE DÊBITOS TRABALHISTAS

NC.me: ALSER:CC SANTOS
CPF: û08.353.865-89
Certidão n : 146509345/2018
Expediçäo: 21/03/2018, às 08:22:32
validade: 16/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

ercifica-so que ALBERICO SANTOS, inscrito(a) no CPF sob o n°

008.353.865-89. NÀO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalb istas.
Certidão emitida com oase no art. 642-A da consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n- 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Ade nistrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dädos constantes desta certidão são de responsabilidade dos
Tríbanais do Trabalho e ostào a alizacios a:é 2 (dois} dias

er .eriores à data da sua expedi;ão,
caso de pessoa juridica, a certiääo atesta a empresa em relação

a T.odos os seus estabelecimentos, agencias ou filiäis.
A aceitação desta certidäo condiciona-se à verificação oc sus

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

lnternet (http://www.tst.jus.br).
Certidàa emi t icia cratuitamente .

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Dr Rance Nacional de Devedores Trabalhistas constan os dadcs
oe::ess:Arios à identificaçäo das pessoas naturais e juridicas
inadinplentos perant.« a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgada ou er

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciãrios, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados en lei: ou decorrentes

de execução de acordos far:Lados perante o Ministéri: Eúblico d

Trabalho ou Comiss30 de Conciliação Prév2a.

I



1703/2018

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geralda Fazenda Nacional

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

Nome: ALBERICO SANTOS
CPF: 008,353 885-89

Ressalvado o dirdo de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dMdas de
responsatúlidadedo sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas é certificado que:

1 constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com

exigibilidade susDensa nas terrnos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Codigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua

desconsideraçäo para fins de certificação da regularidade fiscal. ou ainda não vencidas; e

2. näo constam :nscrições em Divida Ativa da Uniäo (DAU) na Procuradaria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforma disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento torn os mesmos efeitos da certidéo
negativa.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°

8.212, de 24 de julho de 1991.

A ace tação desta certidäo está condicionada à verificapäo de sua autenticidade na Intemet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:ilwww.pgfn-gov.br>

Certidäo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751. de 2/10/2014.
Emitida às 10:24:51 do dia 08/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Vàlida até 04/09/2018.
Código de controle de cerudäo: B9BF.6B18.5601.8F9B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



3/201H Confrinação de Allentsr dade la ce dän

BRASIL Acesso à informaçao Participe serviços Legislaçäo Canais

90 N

Receita Federal -

CERTIDAO

Confirmação de Autenticidade das Certidões

Resultado da Confirmaçäo de Autenticidade da Certidão

CPF : 008.353.865-89
Data da Emissäo : 08/03/2018
Hora da Emissäo : 10:24:51

Código de Controle da Certidäo :
B98F.6B18.5601,8F98

Tipo da Certidäo : Posilva com Efeitos de Negativa

Cert:dão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 08/03/2018 com validade atè 04/09/2018.

Pagma Anterior



(.O\ E.RNO DO ESTADO DA BAlil.\

910 RET\RI\ DA FAZI ND\

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 1956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo
Tributario do Estado da Bahia}

CaWho W: 20101384787

\I RERif SANTOS

00835iMS..89

erma ;uiu que nao constarn, ate a presente da pendencias 00 inavonsabilidade da pessoa fista ou idu .vuna
centdcada relauvas ao abune, adrninierados por esta Secretana

nii!FLI nip 1 nfQrrPO POfUWd a fjA pr 6Ü BS. CQri ¿l pgipr dà fala do sild

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMEN TO PODE SER COMPROVADANAS INSPETORIAS
FAZENDARIASOU VIA INT ERNE I NO ENDEREÇO http www sefar ba gov br

L I FUM LP)I I t



I mmsãw 13 0 2018 08:34
GOVLRNO DO ESTADO DA BAIHA

SEORETARlA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidão de Débitos Tributários

Certidão N° 20181384787

Ernitida peia Secretaria da Fazenda do Estado da Rahia para o contúbuinte

NOME

$NSCR1ÇÃO ESTADUAL CPF

008.353.865-89

O
CERTIDAO 00 TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N, 915/99 EM 13/06/2018 VÁlJDA ATÉ 12/08/2018



JUSTIFICATIVA

A Secretana Municipal de Administraçäo do Municipio de Lauro de Freitas orgäo integrante da Administraçäo Direta do
Poder Executivo Municipal pelo presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o contido no art. 26
paragrafounico Il da Lei 8.666/932 como antecedentenecessárioà contratação com dispensa de licitação.

I - Objeto: Renovação de prazo do contrato de n' 379:2017 referente a Locação de imovel situado na Avenida
Fortaleza Lates 17 e18. Loteamento Jardim Centenario. Illnga, Lauro de Freitas CEP 42 700-000, insenção Municipai
n3 40490011810000 onde o funciona a Base Comunitana da Cia da Pohc a MIMar de Lauro de Freitas

II - Caracterizaçäoda Situação que justifica a Locação
O imovel locado vem sendo util;zado para o funcionarientoda Base Comunitana dâ Cla de Pol:cia Militar de Lauro de
Freitas pela 5ecretana Mumcipal de Administração, e se adequa pedeltamente as necessidades da Secretana para o

O fim a que se pretende tanto pela locanzaçäo geoorafica (cue condicionou a sua escolha) quanto pela utiilzaçào que
atende as énalidades precipuas da contratação pretendida pela Admiristraçäc Ademais, o imovel foi escaíhido näo so
pelo tamanho (area utij dispontvel mas por reunir as cordicöes adequadas para finahdade a que se propõe bem como
por sua locatização estrategica a em de inexisténcia de outro disponivel nas mesmas condições na regiao. ausëncia de
imóvel de propnedade do Municipio De acordo com o que precedue o Art 57 inciso Il soucitamos a renovaçáo de
prazo pelo periodo 12(doze.i meses, a contar de 07/08/2018 a 07:08/2019 mantendo-se o valor micial contratado

til - Razão da Escolha do Fornecedor: O propne:ano do imovel Sr Albenco Santos, demorstrou nieresse conforme
declaração anexa na renovaçåo do contrato

IV - Justificativa do Preço: o preço contratado para a locaçäo è o praticado no mercado. conforme avaliaçào previa do

imóvel anexo aos autos.

Assim. submeto autorizar a presente justificativa do prosseguimento do feito a autondade comaetente, que eo

Secretano Manopal de Administraçäo

Lauro de Freitas 26 de Junho de 2018

Ciro RicaWo Muthe da Silva

Mat 76588 Autonzo o prosseguimento

Gestor de Contratos do feito nos termos acima

tre Rica:do Muthe
Gew em ContratosiS.R.P

FMLFISECAO

1

NT RATrJSJPMLF

ASS



DECLARAÇÄO

Declaro para os devidos fins e a quem interessar, que o Municipio de Lauro de Freitas. Configurado
pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahua - COELBA e Empresa Baiana de Aguas e Saneamento
S A - EMBASA, Cliente normnado PREFE TURA DE LAURO DE FREITAS assumiu contratualmente de
acordo com a Cláusula TERCE!RA VI do contra:o de locacäo n°079 2017 obriga-se pelo pagamento conta
de agua e energia elétrica'. do imavel situado na Avenida FORaleza. Lates 17 e 18. Loteamento Jardo
Centenano Ittnga Lauro de Creitas/BA, CEP 42 700-000. de propriedade do Sr. Alberico Santos. ha¡a vista
este haver sido alugado, para funcionamento da Base Comunitãria da Da da Policia Mutar desta forma, se
encontra em nome da locatána o 'ecibo para pagamento das certas de agua e energia elètnca. Assim sendo.
näo sào necessánas as Certidões Negativas dessas concessionenas. pois as mesmas säo custeadas peic
rnunicipio

O Saliento ainda, que este imóvel è o unico que atende as necessidades desta Adm nistração. devido à
inex s:ència de outro dispontvel e nas mesmas cordiçöes na regiño e a auséncia de ir,óvel pröprio do
municipio para atender essa demanda por esta razäo a Administração cptou por este imóve

Cordia ente.

Ciro Rica Muthe da Sava
Matncu a n 76588
Gestor de Contratos - SECAD

carco Mulhe
c de Centrâtos;$.R,P

O
' ML F/SECAD



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Mernorando N 521|2018

auro de Freitas 26 de unho de 2018.

Prezado Senhor,

O
Vimos por intermedia deste solicitar de Vossa $enhoria informações a respeito de Dotapäo Orçarnentána

suficiente para realizaçäo da Renovação de Prazo referente a Locaçào de imóvel onde funciona a Base

Comunitèr a da Cia de Policia Militar de propriedade do Sr. Albenco Santos. o vior roersai lie R$ 20261.85 i vinte

mil trezentos e sessenta e um reats e oitenta e cinco centavosi

Na expectativa da atenção deste Setor. no sentido de atender a nossa solicitação
contmuamos a disposiÇäo. reiterando-lhe os protestos de elevada estima e distinta consaderaçäo. Com nossos
cordiais cumprimentos

Atenciosamerte r::ro roca do Mutue
Cast de Comatog RP

PMJ/SECAD

Assinatu a do servidor
Departamento de Contratos



PREFEITURAMUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO BAHIA

FOLHA DE INFORMAÇÂO DE PROCESSO PROCESS0W 11933/2018 fúLHANe

DA: Superintendência de Orçamento/SEFAZ

PARA: O GABINETEDA PREFEITA

Em msposta ao PROfFSSO ADMIM5TRATIVO Y 119B/Jol8 teTos a

Informar que oossul SALDO ORÇAMENTARIOsuflaente para contratação do objeto schotado

Info mamos amda a DOTAÇAO ORÇAMENTARIApara execuýo dos serviços
02.0100.2037.33903600.00

Sem mais para o momento, desde ia agracecem bscrevern nos.

Atenoosamente

CAO MA QUES

Matricula 66,54(
Su rintendente de þrçamento - SEFAZ

09/07 2018

RATOS/PMLF
AG



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
p ars:, Im;GC Des say i Mi"' Solicitaçãol Reserva de Dotaçäo
La se y a tas BA

CNPJ 13 927 819/0001 40 JULHO!201

Tipo: Processo V,gente Situaçâo: Em Anahse
- SOLICITANTE

Orgäo D' GABINETE DA PREFE TA SD N6: 446 2018

Responsável CELENE DINIZ MARQUES ROCHA Data: 09:07/20' S

Cadastrado por Costane Santes Reservado: 101 809 25

Aprovado por Processo: 1 1933/2018

Ped Compra NAM Reg de Preço: Nar

CLASSWICAÇÃO

Orggo 01 GABINETF DA PREFEUA
Unid Orçamentana Ol00 GABINETE DA PRNEE ¯A

Funçao 06 Seymarça Pubbca

SubFunçao 181 Pebe anecto
Programa 0014 CîDADE EM DEFESA DA VIDA E POR UMA CUL TURA DE DAZ

AQAo 2C37 DESEN\/OLVIMENTO DE AÇOES CONTRA VIDLENC'A
Natureza de Despesa 33903600 Outros Sev ç::s ne Terceros Pessoa E sica

SubElemento
Fonte 0100000 Re ses odwo:s

Centro Custo
Base Logal

Objeto Renoveh
a

Justificativa. Perova:äe cor mas 12 noses :oc on"Me r"CTP/20 '

Produto/Serviço Und Qtd. Estanado Totd

a LOCAÇAO DE IMOVEL
1 609.25 lil BCE

Valor Reservado: 101 809.25

COORDENADORA DE EXECUÇ E AVALIACAO
ORÇAMENTARIA Mat 46435

Essa despesa foi devidamente reservada Autorizo a soucitagao da despesa
Solicitada. 09:0 72218

CONT ATOSIPMLF
PAG:



PRFFFITIJRA MUNICIPAI DE LAURO DE FRLllAS

11
LAURO DECLARAÇÃO DE EXISTÉNCIA DE RECURSOS, OE ADEQUAÇÀO COM A Lfi OR(AMFNTARIA ANUAL £ DE

""' COMPATIBluDADE COM O PLANO PLURiANUAL E COM A LD

Na r,tzaadace de a-denados rJt cesuese ue M LIR i.netruet=: de Pe: e to dedañ3 aiin a iiesp. iv. previn:± Paa adecuada a te H.666,791,

parlant.orn uda Oc olano Plunanaal - 29A na i e de Di<etrimi O ame t.aii.e. - l.DO e na LO FLB,LUtond ÀUJul _CA

A desprya pree;ti areenrhe os reguaitm e:risida3 pra un Compler talar nu 1 Il. de 04 de,.aio ce 30010. esperialmente viver. ;s normas d::s

artigos 16 e 1 C trpot.tooyairentano ancolo n3D ifraraman 14 -inN F:trocianubw:Lenles e a impactu J:Dupu..out dub af O

ID;eanentei dei÷ra wr Dowrvado todos .:s a:pectos releirvua: dem.au oc dia e n 303

Irorn amo a.Je a ac.uesa urevido v. U.'e ee ie pe a c ri .a i. o I
i i;¡n vah D n-two no eenac. vicente e :t

tunÏUIV el lbli!E 3p 3r antaa?.in:l e fin cer:i na t.its a an .'

Detl:Iro a ...×ulco•Ie de .JIdo Otilanter-an 1Fptrivei es itic Pnta pyr.1 Frrpenin da nespesa omitia. t.':ns tit. I->rtdo u e, V,dure:nlu ja
10r.arrventadr reW 65 utura., i:>pe.,a a c×i te,tes e revo sv•..y..s en riddirente
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despeus Co .ir:no que irio anium a LCD e a LDA para o wr c: lutne.meal•.
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Pro<esso: 09339018
lateressado (at SECAD
Assunto: Aditivo prorrogação de prazo Base Comunitaria A de Policia Militar

A SFCAD

DESPACHO

(i) Laudo de avaliação in oun o ontradit rias: o laudo de avahatan de 19. enné,
tu: on Jo no item 6.o de go pe ti

i ne entre RS 37,a (Dinta e + re.T

nta i e RS 4000 Dynen 30 paño que o item 7,0 & neuro

a un :P .3F
. DJ Rí 43,10 a,

œntavos) e RG 4yo (quarenta e dnco rea se dez centavos). As inforraa es mostranwe
contrad t rias e predsam ser uniformizadas, pois influendam diretamente o va or da oca Ao.

i) Portaria de nomeado da comissäo de avaliadoras: :ct

I in i S.r os Souza e Marlia i even iv ihm v responsawis wla ol I i.u io ele i ni

la 06/14 dem autos. Port into, en un ndoliin a;untadri da portaria epae o ilonionil

ni ont ylhade,o18.

Caroline bantas da cama

ONIRATOS/PMLFApio ina e14ascimento
t OHiltildfif b hi ÒØ Ÿ1\tkiplO

Rib it till i l

R. 5dvandir F. Chaves, 108 QM. Lt 3,4 - letramento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Businen an Andar
Sala 328 l auro de freitas Ba. CEP. 42700-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE

O LAURO DE FREITAS

LAUDO DE AVALIAÇÃODE
IMÓVEL URBANO

O

COMISSÄO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃODE IMÓVEIS

Sidinaldo da Silva Bacelar (SEINFRA) - Presidente
Eliana Santos Souza (SEDUR) - Membro

Marília Ferreira de Souza (SEDUR) - Membro

OS/PMLF



1.0 - Apresentação

A Comissão Municipal de Avahação de imovels, instituida pelo Decreto Municipal
N° 4.073 de 21 de fevereiro de 2017 e sua alteração pelo Decreto Mumcipal NB

4.248 de 01 de fevereiro de 2018, Atraves de seus integrantes, vem apresentar por

meio deste, verificação do Valor de Locaçào de Mercado, do Imovel abaixo
discriminado.

- Avenida Fortaleza, Lotes 17 e 18. Loteamento Jardim Centenário, Itinga, situado
na cidade de Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.738-595. Cujo terreno onde foí

edificado o empreendimento, possui uma área total de 465,92 metros quadrados.

Data da vistoria: 27 de junho de 2018

L1- Solicitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, situada na Praça Joäo Thiago dos

Santos, S/N, Centro, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.700-000.

1.2 - Proprietário

ALBÉRICO SANTOS, brasileiro, casado, inscrita no CPF sob o N°. 008.353.865-89,
inscrita na RG sob o N°. 0164889116 SSP/BA, com residente e domicibado na Rua

Juracy dos Santos, O.uadra E, Lote14, Loteamento Londoia, Itinga, CEP 42.700-000,
Lauro de Freitas/BA.

2.0 - Objetivoda Avaliação

Ocupação do imóvel supracitado para instalação de Orgão Público, SEDE DA BASE

COMUNITARIA DA CIA DE POLICIA MIUTAR.

3.0 - Identificaçäo e característica do bem avaliado

Com frente para a Avenida Fortaleza. Lotes 17 e 18, Loteamento Jardim
Centenário, Itinga, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.738-595, com um terreno com

area total de 465,92 metros quadrados.

De modo geral, o imóvel citado está em bom estado de conservação.

O imóvel aqui proposto soma um total de 461,72 (Quatrocentos e sessenta e um

virgula setenta e dois) metros quadrados de área varrida.

ON MTOS/PMLF



4.0 - Indicação do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s)

A avaliação do imovel foi executada utilizando o Metodo da Comparação de Dados
de Mercado, de acordo com a norma de avaliação de imóveis urbanos, NBR

14,653-2 da ABNT. Foi empregada uma amostra com elementos semelhantes,
situados em zona de características afins, colhidos em imobiliárias locais, de
imóveis ofertados ao mercado através de anùncios em jornais de grande
circulaçäo, sites especializados e placas afixadas em imóveis.

Esta pesquisa foi realizada no més de junho de 2018,

5.0 - Diagnóstico de Mercado

Seguem abaixo os valores de mercado coletados, conforme pesquisa de imóveis
para locação no entorno do imóvel, tendo com area pesquisada um raio de 400
metros de distäncia do bem aqui avaliado.

Liquidez: LIO.UIDEZ NORMAL;

Desempenho do mercado: NORMAL;

Núrnero de ofertas: NORMAL;

Absorçäo pelo Mercado: LENTA

6.0 - Pesquisa de Valores e tratamentos dados

Foram efetuados atraves de um tratamento estatistico, visando encontrar um

modelo valido equivalente, que representasse os dados da amostra. Tentou-se,
porem, não encontrar areas equivalentes ao imóvel avaliado.

Para a composiçäo do cálculo, foi considerada a area construida do imóvel, bem
como o seu estado de conservação, chegando então ao valor mèdio de mercado
de R$ 43,10 (quarenta e três reais e dez centavos) por metro quadrado a R$45,10
(quarenta cinco reais e dez centavos) por metro quadrado.

7.0 - Resultado da avaliação

O imóvel encontra-se em bom estado de conservaçäo, situado próximo de pontos
de transporte urbano, centra comercial, fácil acesso.



Para definição do valor de aluguel, tomamos como base o valor medio de mercado
por metro quadrado:

(R$43,10+R$45,10) / 2 = R$44,10 (O.uarenta e quatro reais e del centavos) por
metro quadrado.

Sendo, R$44,10 x 461,72m2 = R$20.361,85 então.

A Comissão Municipal de Avaliação de Imoveis, instituida pelo Decreto Mumcipal
Ne 4.073 de 21 de fevereiro de 2017 e sua alteração pelo Decreto Municipal NP

4.248 de 01 de fevereiro de 2018. Indico, com fulcro nos dados acima relatados, o

valor total para locação mensal do imóvel de R$ 20.361,85 (Vinte mil e trezentos
e sessenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

8.0 Encerramento

Vai o presente Laudo de Avaliaçäo de Imóvel Urbano digitado em 04 (quatro)
laudas escritas de um só lado, todas rubricadas, e a última datada e assmada.

Lauro de Freitas, 29 de junho de 2018.

Sidinaldo da Silva Bacelar
Presidente da Comissäo

CREA-BA - 050242405-2)

Eilana Santos Souza
Membro da Cornissão

(CREA-BA - 59461)

Marilia Ferreira de Souza
Membro da Comissäo

(CREA-BA - 44252)

N ATOS/PMLF



Diário Oficial do sous
MUNICIPIO Lauro de Freitas pgay pg

PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAURO DE FREITAS

DECRETO .ilt.NICIPAL N'4.248. DE 01 DE F1 VEREIRO DE 20tN.

.\beta o Detteto N : 24.1. de il µneira de

3118 ytic nnin a integaintes JJ Cann to

Mtuuupal JL \ A 11 'ÛÜL CIS O

etstras proudenua,

A PREFRITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS E4tado da Búhia, no uso desuas
atribuip es legais que ihe confore o ari 68 ide W da LáØrgânica da Munkipio,

DE C RETA:

Art ISAltera a redação do Art #f do Decreto n" 4 226 de 20 de dezembro de 2017, que
passam a vigomr com a seguinte rédação

' Art. 1" (..J

! - Sidn.=ldo tL2 Siis.: 13.,eeja P::Mdatte it R H \ t 24 4M-2 i,

fl- thana imte,s Sawa - Seeletana de ernolonlL 13110 1 -SS
W4n

i
..

III - Marilia Ferreirade Souza- Secretaria de Innuestrutura(CREA BA 6609-9) "

Art. 2" Este Decreto enna em uget na d:ca de sua pubbua a -e.ogadas as dispost ões em
C IEBflO

LauroiFruia.01deleveielrede20\b

ilnema Isabel Passos Gramacho

Prewra Nhimapal

REGISTRE-SE E PERLIQUE-SE,

LukMaciel de Oliveira

Secretário Municipal de Governo
ON RATOSIPMLF

AG
. . _ ,¾

CERTIF1hA0Ad 0¾õITÄL 00B2BNÀÑ9XÒ7940AKWNJQ
Esta edição encon se no site: www.lautodefreitas.bado.org.brem servidorcertificado ICP-BRASIL



Æg; PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAÇA JOAO THIAGO DOS SANTOS, SIN
CENTRO

LAURO DE FREITAS
BA

Lauro de Freitas. 01 de agosto de 2018

DESPACHO

Retornem os autos de numero 11933/18 à CGM. com o esclarecimento solicitado no
despacho datado de 26/07/18 na pagma de numera 45 dos autos

e Esclarecemos que o laudo de vistoria apontado, foi elaborado com erro de
digitaçäo no item 6.0 e de cálculo do valor médio apurado no item 7.0
Anexamos os autos novo Laudo de Avaliaçäo e nova portana de nomeaçäo dos
membros participantes

Segue para nova análise e deliberaçäo.

Atenciosamente,

Ciro Muthe
Assessor Especial

(Gestorde Contratos/S.R.P)
PMLF/SECAD

Matricula: 076588

O

AG:

I



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ASSUNTO UNIDADE PROC. ADM. N
REOUISITANTE

Renovpgiodo Contrato 11.933/2018
n 079/2017 SECAD

Fundamenta ão Lei 8666/93 e outros
Valor: 2ÀÀ. ÃÈjÒ
Objeto: Renovaçäo do Contrato de locação no 079/2017

ITENS DE VERIFICAÇÄO

Cuida-se de soliatação de renovaçào do contrato no 079/2017, pelo prazo de 12 (doze) rneses,

relativo a locação do imóvel de propriedade de ALBERICO SANTOS CPF/MF: 008,353.865-89, onde
funciona a Base da Cia Polica Militar, situado na Av. Fortaleza, Lotes 17 e 18, Loteamento Jardim
Centenario, Itinga, Lauro de Freitas - BA

Acostados os documentos instrutónos, destaca-se:

DóËÜMIÏN STÕEÄÜTOS
L SDC (fL 02);
2. Portana de Nomeagna - Comissao de Avahacäo (fl 04);
3. Laudo de Avahaçäo (fis 06/14)
4. Dedaraçäo do Droprietário de que näo oossul empregados (fl. 15);
5. Dedaração do proprietãrio de ñte-esse na renovacão contratual (fL16)
6. Dedaração do proprietano de señçäo de ônus sobre o irnúvel (fL 17)

7. Controle de saldo do contrato (F 18U

8. Documentos de idenODraçàado propnetario (f 19)

9. Carnprovante de situagno cadastral do CPF do propnetano (fL 2O)

10. Comprovarde de restdânaa propnetäno (fL 21);
11. Contrato de Lo< ação (fis, 22/24);
12, Documentos perunentes à propnedade/posse (f's. 25 28)

13. Declaração de Esed do Contrato (fL 29)

14 Portaria de Nomeação do Escal (fl. 30);
15 Certtdäo Negatwa de Débitos Munopais sem autentiodade (fl. 31),
16 Certidäo Negat-va de Déb tos rabalustas ins 63 64)

1T Certidéo Posittva com efeito Negauva - Tnculos Federais e autenticidade (fL 35/36)
11

s if

so gat are
o d cort to f .

;cidade(fis. 37/38)

20 Dedaração PMLE - Coelba e Ernbasa (f 40)
21 Memorando de sobotação ce informa;ào orçamentana (ft 41)
22 Nota de Reserva ae DotaÇão (f 43)
23 Declaração de Ecstenda de Recarso (fL 44)

24 Despacho CCNP (fL 45)
25 Novo Laudo de AvahaÇão (ns. 46 49);
26 Portana de NomeaÇào - Comissão de Availaçäo correta (fL SO);

2T Despacho SECAD (?L 51)

51
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



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO
JS PAC

(
Cit:5 apa dos autos i

DA ANÀLISE

Retornam os autos apos emissac de desoacho de fl 45 emindo por esta Controladoria, no qual

†:rarr acontadas algu,ias reonsistencas Observa-se que aara sener o aoortamente relativo ao

Laudo de Availaçac, foi anexado Novo -aui, e a r petwo partana de nomeaÇac da Comissão ce

Avaliadores

Apos anabse da docurnentaÇao constante dos autos. venf<a-se Que o va or das locaçoes não

sofrerarn reajustes, terdo sido manticos os valores nos termos ca contrato original, e adequadas os

docur,entos, conforrne acima rnenaanado

Por consegmnte, sobre os aspectos forrnals da sol eta;äo, ver fica-se a reguiandade da

natrução processuai dada a existenoa cas documentos necessanos a formanzaÇãode feito, estando
assirn a processo devidamente autuado, erinnerado, fundarnentado e instruido.

Cumpre saUentarque o presente parecer abrange tão somente os aspectos formais do pedido,
attnentes Mostrução processual e possui caråter meramente opinativo,

DA CONCLUSÃO

Face ao exposto, conforme anánse efetuada acima acerca da regularidade formal do pedido,
conclukse pela CONFORMIDADE PROCE55UAL da soficitação autuada sob o rt° 1L944/2018.

Encarnmh e a Procuradora Gera do Mun p:o pra as providènoas ahiveis

Em 03 De Agosto de 2018

Caroli antas da Gama
Assessora Especial grÁ
ControladíJTla Geral da Municipio e "

Cierte

Proceda se ,s rotado
Laura de Fr 4 'BA, 03 de Agosto de 2018

Ápip Vin re Nascimento
Co trolad -r Geral do Muniapto
P Rettura Mornaoal de Lauro de FreitaußA

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4 - Loteamento Jardim Aeroporto, Edif. Torres Business 30 Andar
Sala 328 - Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000
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PREFEITURA MUNIClPAL DE

LAURO DE FREITAS

PEDIDO DE AUTORIZAÇÀO DE CONTRATAÇÃO (PAC)

Dados do Solicitante: Allton Rorôncio dos Santos

Secretaria: Secretaria Municipal de Administração

Fonte de Recurso (Tesouro, Convémo, etch
i

a ) ½9cuso
|

Convènn
i

i Tescen:e Convä,to
,

onãU Evado i
a 'ariuWdo

l )
Outi

Justificativa

enda Mcaks: E nte e'l Lou ero Jardir «te af ga Eair 1e 42 d orie Mr Dra a Base nu, r ca
a W ta or oog ceramente Herem 1ac s J.1 Geciar a p gee se pretende Mr ,edrcataçào ae

SI.interia-se ov fi:lal Dalitr

Ob eto a ser ad u rido ou contratado

4,ara;$o A U rárrrno a n æ ri · rooon Em Corn irryia JM at

Observações

Perdo ¾:E wataÇào De 07 de agos o de 2018 a 07 de agam ce 2019

Descriçào da Des na Solicitada

item Detalhamento Quantidade Valor Unitario (RS} VL Mensal Valor Total

O ormação de Drazo reWFu ao e rato ce
92017 un móvel once tunoco a Base

Comen tana ða Cia da Folaa W tar ceecrado
i on A ter Saxos nsere lo CPF RS20 W 85 R$ 24434240

8 351865 89 saado na hen Da Eorake
LUES i' i S LCièamŒlc klm PWenW

Mas Laun de Frelas N

Valor Tatni--------------------- - 9 R$ 244ß42.20

ulo publica äo do Ter de is sa e/ou Extrato de Contrato

ORTRATO F
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LAURO DE FREITAS

Fluxograma de Agrovação

SECADIDEPARTAMENTODE CONTRAIGS Prefeita

Abagemt a mies ntam* om indes a ey pe;p que a 40 s¾s i in a a

phii L ú a pradáádá e audia);jg¼ gra
canin despesa

il

I li i

vn a a J f.gän Moamahabd Ommacho
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MUNICÍPIODE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

PROCESSO ADNIININTRATIVO N° I1933/20IS
ASSENTO: RI N(WAÇÀODI CflNTRAFO DF LtKA ÃO
INTERESSAI)A:SLERETARIAMI NIL JPAl DL ADMINISIRAÇAO-SFC \D

IWNPM HO

L Ílc l à esil ŸfDClnadeFid udicild 0 [1 ( \Ì> JECTUd dii ga lblÑdade de

fc1hn3T OU Blf3hi AC ÍØCLlÇfh) 110 Ì CU) IfD)\cÌ C ÌEl ÑLtllhÌØ [13 A\. LOftaÌc/d.
Í t)!tdlllCITED ilfdllll ( €nidilŠrio. ÌÚllgh. [10 le ÍUHldpÑ. p'df3 O ËllfláØlltiTlldfl10 ÀLt I DSC $3 ( Íd

da Pdicia Mdrar,

Apos illillUtilha 311aËlke. este FOCllfxKÌOl Ë150F\Mll QLIC (1 ITTlO\CI Unl COllienlO O

EØgflfdddC AU SE AU1CEICO 53111.06. t]UC PCTlcDCC 30 s.[ll I to dd POÌlcid b lltif. COllltifil10
initide Ñilchn1JÏ 00Ût DDudJ t Ü Í

Ù

NUMd SCJldd. DÑgLira-se Yudente que a Secretaria Requisitante procure, junto a

163 ÑÍNidt. ÖCCÍ fflÇ U de ITLCXhlOllclJde IIllg¢Ôln]Cind [10 USlalLiÊØ da COrpdfdÇàO QLird 400
Glli POGQiàÍ Ñgtiff U3H) COntfLllLtdo dû Ltdn11TiiSlfûÇŠn plibhCd. lelldil Ofll \ Isla gite O 0010

SClkÑÖdflO C 010<010 400 h fnKi IndÍfeld, a pfdpfl3 filslúUIÇÕO

Apú3 CLH11pffD101110 Ö¢¾ff JUNpnchü, retofDC-SC D C\pedlelHe F3rd Lin]ONC C

IndflÍÍCSI Ç|lu.

l auro de Ereiina
(

B A L (D de agosto de 20
1 S.

RAPHAE C. L BAR
Procyaoor du Mallot

Lawo de Deltas/B^

RAPilAEI GUIMARi N

PD Mirdai do \ltimap,0

Pagina i de 1
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Ofício s/ne/20lB

Lauro de Freitas.08 de agosto de 2018

Processo Administrativo n.°: IIS33/20\8

Assunto: Renovação de Contrato de Locação

Interessada: SECAD - Secretaria de Administração

Prezados, em atenção ao Despacho juntado aos autos do processa

mencionado, cumpre-me destacar que estou hoje na condição de inativo - Reserva,

da Policia Militar do Estado da Bahia, não havendo, portanto, nenhum vinculo com a

instituição da Policia Militar. Conforme atesta a cópia de 800 (Boletim Geral

Ostensivo). de 07 de janeiro de 2005 anexada a presente.

Deste modo encaminhem-se os autos ao ilustre Procurador para nova

apreciaçël.

Sendo o que tinha a informar. despeço-me ao mesmo tempo em que deixo

votos de elavada estima e consideraçëo

Al o an s



BOO or a y- e
n•aos

3'PA (Tid- ASSUNTOSGiItAIN I ADMINISTIIATIVOS

IIESEltvA 111 MUNEftAI)A

COMANDANVE tiPRAl IM I'f)IAlA MILITAR DA IIAlllA, no

ao da suas ambon;nes conadas na l et n" 7 Wu. de 27 de detembro de 2001,

9! stil V i

transkur,apedda.oSgtP\1 \LBLillt () MNION,\ia:300802044p:Ha

a teser.a remuner:nh de i po:. .om pa enus, cat u idos wahrc a

temuner.a, w xxcal de '"
i l

N1 NH PM ma e ça awa, !75, le 176.

O
combinados tem o ampo 9. Ill l a n 3 WH. de detenthro de 2001,

conhuin: Parecer PGilM IT \] 2O L Nut Ikelanni tester n Rua l ardeal

llum o blela. Jardim ( enion A. n" 1T( Ihny. I auto de FreitardiA

Ficam reconhecabs paru Gus de inatradade as segmntes vanlagens:

Lt 'omposiçño de proventos

a. Adicional de intividade/Lei 7.990, de 27/12/2001, Art I 16. 111: 5%

(einco por cento)

b. Gratiñea o de AtMdade PolicinhMilitar/Lei 7990, de 2Wl2/2001, Art

I 10, 4"

e Grauñca 30 Adie:onal Le:1990, de 2712 2Ul. An 106: 20" (vime e

nove por centok

i \'antagem Pesso Let T in de imuWl992 8.25 'o (cito s irgub sinte e

QOT CCillO L

IL Contagem de tempo de Serti a:

a. Licenças Espeemis não gozadas/Lei 7,990, de 27/12/2001, Art 146. 4

I': 25/10/1979 a 24/\0/1989 e 03/02/1993 n 02/02/2003 (tpmtro quinqüûnios).

b Averbação de tempo de serviço: 06 (seis) meses e 2 I (vinte e um) diam

presados em atividadeprivada, conforme IRit) de I90 I;2004.

Ottivat ©
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
PRAÇA JOAO THIAGO DOS SAN FOS, SIN
CEN TRO

LAURO DE FRElTAS
BA

Lauro de Freitas, 06 de agosto de 2018.

DESPACHO

Retomem os autos de numero 11933/18 à PGM com resposta ao solicitado no
despacho datado de 03/08/18 na pagina de número 56 dos autos

Encamínhamosanexo nas paginas 57 e 58. argumentaçöes do proprietáno do
imóvel, que afirma não haver mais vinculo com a corporaçäo desde 07 de
janeiro de 2005.

Segue para nova "vistas" e deliberacao

Atenciosamente

Ciro the
Assessor Especial

(Gestorde Contratos/S.R.P)
PMLF/SECAD

Matricula: 076588

ISECAD



MUNICIPIO DE

-a LAURO DE FREITAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO MMll'VIST RKf ivO N": 1 N33 2018

INTERENN tD \: NEL RETARIA \1L tit fluL DL ADNU\lstRAÇÃt) - NLL AD

ASSL NTO: RE\OVAÇAO DE
(°0.\

\ RA l
() DE L()CAL AU DL L\lf )\ LL

P.tRECER .lURÍDICO

ENIENTA: RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE

LOCAÇÃO DE IMÒVEL N. 079/2015. LEI N

8.245/91 ( 70 I El 8666/93. PONNIBILID \DE.

I - REIATÓRIO

í rata-se de solicitaçào formulada pela SM AD acerca da remnação por mais 12

ideze) meses do Contrato de Locação n. H79 2017 celebrado entre o \lunicípio ce st Alberico

Samo para o funcionamento da iktsc t onnir:nana da (1 \ da P\1

O Necretário da NEC \Dco Gestor de Contratos, cujas declarações guram

de presunção de Icgitimidade, apresenta justificatis a técnica para a renos ação a 11. 02.

I oram acostados us segumles documentos que merecem destaque,

al SDC lil 02).

ht I ando de at aliação du imotel (tls. 06 14);

ci \nuenco de I ocador i ti luk

Jt Lonnenodelocaç'iottk]224K
ei Fiscal do Contrato 01 29¾

O Cerndòes de regularidade ILcal e trabalhista i th. 3 l 38):

g} Datação orçamentária (fL 42);

h) Laudo de Avaliação retificado (la a40::

a Relatorio n. 53820\N emindo pela ((i\1 apinando peLi conformidade

processual (fis. 52/53)

An 6 Sala 3, Call
Pògina 1 de 3



MUNICI'PIO DE
M

-a LAURO DE FREITAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

þ PAC corn autorizaêãoda Prefeita (fls 54/55);

k) Despacho deste Procurador solicitando esclarecimentos (fL 56);

Í)C JEdÇÕ JU Í OC3ÛØT NOlllC J ÍIlc\lklÜlltid AC \ lildtlÌU Colli .8 ŸOÍldb

N1ilitar (11 57r

EC\ C FCÍLLEÒflO.

II-Ft lumorrAção

4TlÍCs tid didillll3f UN glichlófs
Í

111034 C illfldlC Jtl CisO COT3LTelO. LÌC\C-NC

%3ÌÍC111JF t lie J pfdšdOle Ill3tllËColdÇ3D lOllld pf NU, <\t|UNI\dfllellte. UN C CTTient > gut'

000510113 die J pfd>cpte tidia los Jütes du ploCCV Udl311111511dt \0 Cill Upig10 [101% J ¢¾lf

fgâØ 10Clin1he piestar constilloria wib o prisivat e ritarrieille liiridico. não lie c<itilpettiido

JÖfillTal J COD\ CD10DCid C 3 OpurillnlL * lOS ÍdÎltQ il½ 11 301 1
liBÎCl QÛR)

3DJÍÑdf JapdCt06 À¢ HJfDft/J flTlll¢lltfDTCille 1¢011100- 111111 \¶31|\d.

ÎtilllEgna ÔC EJLHO de i fell]> CCÌChfull 11 bl e I L3 0 0 26i

MU ti st. ÄÍ$CflCO illims. plif30 ÍLHic HJHielRO da Dunc t THill larl3 da ÍA i

C½C p3MO. \nÍC Gl1013F QLic O COntf3tO C C IT DIO (Clli USLUp 0 3ft

meno \. Ja i el n S hoh 4 2n verhn

irt. 24 E .í:yvnena a /« aapio

( ODhl è NLi 100. Ltpthat AU EØllitalu ÖU ÎØCJ C 1010Vels ddCOffff AC Olkpenski

de I icitaçam a Lei 8.0 93. èm seu artigo 6 não preto que os contratos ah

Pagina 2 de 3



MUNICl'PIO DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÏPIO

mencionados desam submeter-se ao disposto no arúgo 57. que cuida da lxaçãodos prazos de

ugència dos contratos administratiros.

Nessa senda. vale anotar que ese tipo peculiar de adithe contratual segue as

regras gerais da locação previstas no mbito do Dîreito Privado, mais precisamente com a

aplicaçáo da Lei n° 8 245/91 0 el do Inquilinato), que foram devidamente observadas no

processo em comento, inclusise a manifestação do interesse do Locador pela renovação do

ajuste.

VMido ressaltar, também, que o Laudo de Avaliaçào emitido pela Comissão

Municipal indicou o valor mensal compativel ao do contrato em tela, demostrando

tantyinsidade a admimstraçüo púNieu

O
Tecidas tais considerações, e trazendo-as para o caso sub examine, verifica-se

que a questão em análise se enquadra nas determinações contidas na legislação pertinente.

Ill -- CONCLUSÃO
ŸOf ÍlnL Sub O pflNnla c'¾tfutin10Die )HfldlC C CODbidef3DA duCUnlC0105

acostados aos autos. opino pehi LELit.IDADE da renosação de Contrato n. 07W20\7 por

mais 12 idoze) meses. sem reajuste, com o \alor mensal de RS 20.361.85 Ointe mil. trcrentos

e sessenta e um reais e oitema e cinco centavasi, totalizando o talor global de RN 244.342.20

(dti/en(05 C LytaffDIO < QUdlTO mlÌ. IfcZCHIOS C QUafelH3C dOis (0315 C VÏIRC Cella\0N).

Y Ñ111. 3DIC pfDNSCyUllllèlllO AO ÍCild. COHNKÌCTitildo o qLLITl(0 ÖlkpdSIO DJ

( 01111tB1C39'àØ ITHCffl306 2DÌ Î - 6 IÑÎ. OC\Clll US JUtON NCµUlf p3Td O ŸfDCUTadur(ÌCraÌ 00 para

seu substituto legal delibera no da materia En parecer Nah o \1c1bor luito

Lauro de I renas. Ha de acosto de 2018.

RAPHAt i 0,
'

IRRRAE
ProcuraÇ\ 0 Municip i

Lauro rwMsiä

RAPllAEL GL INIARÃEN
PD ourador do Muniapio
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