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SOLICITAQAO DE DESPESA E CONTRATAQAO

f.

f.ll UftA

LAURODE
FREITAS

Dados do Solicitante
Secretarial

Secretaria Municipal de Educagdo

Departamento:

Departamento de Contratos

Nome do Requisitante:

Antonia Leuda Martins Pereira

Cargo/FungSo:

Gestora de Contratos

Telefone: 3288-8726

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

(

) Convenio

(

) Tesouro e Convenio

( X ) Outro:

Objeto a seradquiridoou contratado
LocagSo de imOvel para funcionamento do ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILlARIO da Secretaria Municipal de EducagSo
de Laura de Freitas - SEMED
Descrigao da Despesa Solicitada

01

Prazo

Detalhamento

Item

Locagao de imovel situado na Rua Bosque das Mangueiras, Quadra 022, Lote 004,
Loteamento Jardim Tropical. Itinga. Laura de Freitas/Bahia. CEP 42 740-115. inscrigao
24 (vinte e
municipal n° 43138000350000.pertencente a Sr4 ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS
quatro) meses
da
inscrita no CPF: sob o n“ 974 099 015-00. Residente e Domiciliada na Rua Alto
Itinga 23. Casa -02 - Itinga - Laura de Freitas/BA

Valor
Mensal

Valor Global

RS 2.500.00

R$ 60 000.00

_

TOTAL:

RS 60.000.00

Justificativa (sucinta)
A Secretaria Municipal de Educate de Laura de Freitas, orgSo integrante da AdministragSo Direta do Poder Executivo Municipal, necessita
efetivar a locagao do imovel acima referenctado. com fundamento no dlsposto no artigo 24. inciso X da Lei federal n° 8.666/1993, para concretizar

o funcionamento do ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILlARIO DA SEMED O imovel em foco reune as condigoes
adequadas para finalidade a que se propOe a presente locagao, nao s6 pelo tamanho adequado (area util disponivel). mas tambem pela sua

localizagao e vantajosidade do valor relativo a sua locagSo. Ademais. inexiste imbvel da AdmimstragSo Publica municipal disponivel para atender a

demanda aqul constante. bem como nao foi encontrado outro Imovel disponivel nas mesmas condigdes na regiSo.

_

Fluxograma deAprovagSo

Solicltani
Solicitado apOs observada a, Legislagao
procedimentos instituidos pelt UfL

Secretaria

Publica

e

os

De acordo com a solicitagao, autorizamos a autuagao deste pre
e o seu
encaminhamento a Coordenagao de Compras para provid6ncias/e tramites
procedimentais.

_
imBura cl IdentificagSo

Lauro de Freil

I

Vania Maria Galvao de Carvalho

V

Secretaria
Laura de Freilas/Ba.

1

wm

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
JUSTIF1CATIVA
A Secretaria Municipal de EducagSo do Municipio de Laura de Freitas, orgao integrante da
Administragao Direta do Poder Executivo Municipal, pelo presente instrumento de justificativa se presta a
cumprir o contido no art. 26 paragrafo unico II da Lei 8.666/93 como antecedente necessario a
contratagao com dispensa de licitagao.
I - Objeto: Locagao de imovel, pertencente a Sra. ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS, inscrita no
CPF: sob o n° 974.099.015-00, situado na Rua das Mangueiras, Quadra 022, Lote 004, Loteamento Jardim
Tropical - Itinga - Laura de Freitas/BA, BA, CEP 42.740-115, onde funcionara o ALMOXARIFADO PARA
ARMAZENAMENTO- SEMED, pelo periodo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da assinatura do
Termo do Contrato.

II - Locador: Sra. ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS
III •Caracterizagao da Situagao que justifica a Dispensa de Licitagao: a dispensa de licitagao
para a referida locagao se funda no inciso X do Art 24 da Lei 8.666/93, e se justifica pelos seguintes motivos:
O imovel locado sera utilizado para o funcionamento da SEDE DO ALMOXARIFADO PARA
ARMAZENAMENTO, RECUPERAQAO, MANUTENQAO E RECICLAGEM DE MOBILIARIO EM GERAL SEMED, e se adequa perfeitamente as necessidades da Secretaria para o fim a que se pretende tanto pela
localizagao geografica (que condicionou a sua escolha) quanto pela utilizagao que atende as finalidades
precipuas da contratag§o pretendida pela Administragao. Ademais, o imovel foi escolhido nao so pelo
tamanho (area util disponivel), mas por reunir as condigoes adequadas para finalidade a que se propoe, bem
como por sua localizagao estrategica, alem de inexistencia de outro disponivel nas mesmas condigoes na
regi§o, ausSncia de imovel de propriedade do Municipio.

-

IV Razao da Escolha do Fornecedor: O Contratado foi quern ofereceu o melhor imovel para
exploragao naquele bairro e que melhor se adequou as necessidades da Secretaria, pelo motivo de valor e de
estrutura fisica acima elencados.
V - Valor da contratagao mensal: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
VI Justificativa do Prego: O prego contratado para a locagao e o praticado no mercado.
Assim, submeto autorizar a presente justificativa do prosseguimento do feito a autoridade competente,
que e a Secretaria Municipal de Educagao.

AnfonibL. M. Pereira

&
&

Autorizo o prosseguimento
do feito nos termos acima.

7trcÿ6-4
/Mat:
/ Gest'qra dkContratos

i Laura de Freitas, 22 de oufeora de 2019.

Vafnii iriaÿalvao de Carvaltii
Secretaria Municipal da Educagao,
l

DECLARACAO

Eu. ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS, inscrita no CPF 974.099.015-00, DECLARO sob
as penas da lei, de que n2o possuo empregados. portanto nao possuo registro nos
cadastres vinculados ao FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-FGTS .

Laura de Freitas, 22 de Outubro de 2019
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t. ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS

v

DECLARAQAO
Eu, ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS, Portadora da cedula de identidade n°
06824917-99 devidamente inscrito no Cadastre de Pessoa Fisica - CPF/MF sob o numero
N° 974.099.015-00. declaro para os devidos fins, que NAO PESAM SOBRE O IMOVEL
localizado na Rua Bosque das Mangueiras. Quadra 022, Lote 004, Loteamento Jardim Tropical Itinga, Lauro de Freitas- Ba, local onde funcionara SEDE DO ALMOXARIFADO PARA

ARMAZENAMENTO, RECUPERACAO, MANUTENCAO E RECICLAGEM DE
MOB1LIARIO EM GERAL - SEMED , QUALQUER IMPEDIMENTO DE
ORDEM JURIDICA, CAPAZ DE COLOCAR EM RISCO A LOCAQAO DO
MESMO.

Lauro de Freitas/Bahia, 22 de Outubro de 2019.

ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS

VALIDA EM TODO O TERRITpRIO NACIONAL
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DOMINGAS OLIVEIRA DOS SANTOS

1‘

24-10-1979

SALVADOR BA

C.CAS. CM LAURO DE FREITAS BA DS

1° OFlCIO LV B17 FL 143 RT 06392
974.099.015-00
oCt GStCuiAjO<Si*i
LEI N° 7 116 PE 29/08/83

I*.

: )

Francine l. de Carvalho
Fiscal de Contratos

PMLF/SEMED
Mat. 79804-9

)

03-02-2015

ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS
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Ministerio da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Comprovante de Situagao Cadastral no CPF

N° do CPF: 974.099.015-00
Nome: ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS

Data de Nascimento: 24/10/1979
Situagao Cadastral REGULAR

Data da Inscrigao: 26/07/1997

Digito Verificador: 00

Comprovante emitido as: 12:52:52 do dia 25/10/2019 (hora e data de Brasilia).
Codigo de controle do comprovante: 5442.7019.EF14.7C42
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(Modelo aprovado pela IN/RFB n° 1.548, de 13/02/2015 )
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LAURODE FREITAS BA
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CPF 974 099 015-00
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Francine L. de Carvalho
Fiscal de Contratos

TOTAL A PAGAR (R$)

378,00

83840000003-0 78000030000-7 21864230610-4 08592957993-2

CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA

Pelo presente contrato particular de coinprormsso de compra e venda, a Sr4 LUZLA DO
CARMO, brasileira, maior. solteira, do Lar, portadora da Cedula de Identidade sob o n°
02867592-41/SSP-Ba, e CPF n° 702.683 125-91, Sr*. EVERILDA DO CARMO, brasileira,
maior, solteira, do Lar, portadora da Cedula de Identidade sob o n° 06717723-92/SSP-Ba, e
CPF n° 744.089.255-00, Sr* HILDETE DO CARMO, brasileira, maior, solteira, do Lar,
portadora da Cedula de Identidade sob o n° 04643009-16/SSP-Ba, e CPF n° 888.803.46504, todas residentes e domiciliadas na Rua Manoel Barreto, 354- Apt.402, Grafa,
Salvador/Ba., se comprometem a vender como de feto VENDEM a Si* ANA LJDES
OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileira, maior, casada, Professora, portadora da Cedula de
Identidade sob o n° 06824917-99/SSP-Ba, e do CPF sob o n° 974.099.015-00, residente e
domiciliado na Rua SSo CristovSo, n° 23F, Jtinga, Lauro de Freitas - Ba, CEP 42.700-000;
1 - imovel (terreno) situado no Loteamento Jardim Tropical Amphafdo, Qd. 22, Lote 04,
Itmga, Lauro de Freitas - Ba, CEP:42.700-000, conforme inscnfSo imobiliaria sob o n°
43138.00035.0000, com as seguintes metragens e confrontafdes: 10,00m(dez metros) de
firente e fundo e 30,00in(truna metros) da lateral direita, 27,00m(vinte e sete metros) da
lateral esquerda, perfazendo uma area total de 285,00m2 (duzentos e oitenta e cinco metros
quadrados), devidamente quitado.
2-0 valor total da venda ora efetuada e de RS10.000,00(dez mil reais) os quais deverSo
ser pagos a vista em moeda corrente do pais
3 - A compradora tomara posse do imovel compnomissado de imediato, podendo nele fazer
toda e qualquer benfeitona que julgar conveniente

4 - Todos os impostos que sejam ou venham a ser lancado sobre o imovel ora
compromissado, a partir desta data, serdo pagos exclusivamente pela compradora dentro
dos respectivos vencimentos, embora sejam lanfados em nome das vendedoras ou de
terceiros

5-0 presente contrato particular obnga em todas as clausulas e condifoes, tanto as partes
contratantes, como seus sucessores e herdeiros.
6 - As vendedoras se obrigam e se comprometem, por si, seus herdeiros, ou sucessores, a
outorgar e assinar em favor da compradora, seus herdeiros, ou sucessores, ou ainda de
pessoas pela compradora mdicadas, a respectiva escrita definitiva do imovel
compromissado, livre e desernbarafado de quaisquer onus, uma vez que hajara recebido da
compradora, seus herdeiros, ou sucessores, a importance total que ora fica a dever bem
como, no caso de recusa, ou fialta de cumpnmento de qualquer das clausulas deste contrato,
serem obngados devolver ao comprador, em dobro, as importancias totais que mesmo
hajam recebido por conta do prefo ajustado, bem como a indemzafdo das importancias
pagas e dispendidas com benfeitorias e demais melhoramentos no imovel compromissado,
alem dos prejuizos decorrentes e que serfio entio apurados

& *0861 leiA,

Ojii»ns/flWd

7 - Correrao por coma da compradora todas as despesas deste contrato particular de
compromisso de compra e verida, bem como todas as despesas com escntura definitive
com excefSo dos impostos que, por forÿa da lei, compedrem sous pagamentos as
promitentes vendedoras.
8 - As partes elegem o foro da comarca de Laura de Freitas
quaisquer duvidas oriundas do presente mstruinento.

-

Ba , para dirimir todas e

O presente contrato e passado em duas vias de igual teor e forma, o qua) foi aceito peias
partes contratantes que assinam na present a de duas testemunhas das mesmas conhecidas

Laura de Freitas - Ba, 09 Janeiro de 2008

LUZIA DO CARMO
PROMITENTE VENDEDORA

£
EVERILDA DO CARMO

Ru? Harqute <fe La3o, «5 217

PROMITENTE VENDEDORA
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| CaWbWiÿ-E»ERIL» DC CARMO
Salvador, 29 de l*wire de ZJte
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HILDETE DO CARMO
PROMITENTE VENDEDORA
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ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS
PROMITENTE COMPRADORA

«ss?

TESTEMUNHAS:

NOME:
US OLIVEIRA DOS SANTOS
R.G 53<
CPF: 5.478.825-68

h

/ÿÿÿÿFRANOSCCÿDE
1/R.G

MEbO

praneln* L. de Carvalho

Fiscal de Contratos
PMLF/SEMED
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CPF: 183.913.975-72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROJETO BASICO

DO OBJETO

I

LocagPo de imPvel para instalagdo do ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO, RECUPERAQAO, MANUTENQAO E
RECICLAGEM DE MOBILlARIO EM GERAL SEMED, atraves da Secretaria Municipal de Educagao, de acordo com as seguintes
especificagoes constantes neste documento.

-

DA JUSTIFICATIVA

2

A Secretaria Municipal de EducagPo de Lauro de Freitas, PrgPo integrante da AdministragPo Direta do Poder Executivo
Municipal, necessita efetivar a locagao do imPvel acima referenciado, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso X, da Lei
federal n° 8.666/1993, para concretizar o funcionamento do ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILlARIO DA
SEMED. 0 imovel em foco reiine as condigPes adequadas para finalidade a que se propoe a presente locagao, nao so pelo tamanho
adequado (Prea util disponivel), mas tambPm pela sua localizagPo e vantajosidade do valor relativo a sua locagPo. Ademais, inexiste
imovel da AdministragPo Publica municipal disponivel para atender a demanda aqui constante. bem como nao foi encontrado outro
imovel disponivel nas mesmas condigPes na regiao

FUNDAMENTO LEGAL

3

A contratagPo para locagio do imovel, objeto deste Projeto Basico, tern amparo legal no inciso X, do artigo 24, da Lei n.°
8.666/93 e suas alteragPes, que prevP como excegPo. a contratagPo de forma direta para locagao de imPvel destinado ao atendimento
das finalidades precipuas da AdministragPo Publica, cujas necessidades de instalagPo e localizagPo condicionem a sua escolha, desde
que o prego seja compativel como o valor de mercado, segundo avaliagao previa do imPvel anexo aos autos.

DAS ESPECIFICAQOES DO IMOVEL

4

Na especificagPo do imPvel deve conter informagoes minimas, como;

•

Do local; situado na Rua Bosque das Mangueiras, Quadra 022, Lote 004, Loteamento Jardim Tropical - Itinga
Freitas/BA, CEP 42.740-115.

•

EspecificagPes do imovel; 0 imovel encontra-se em bom estado de conservagao, situado proximo de pontos de transporte
urbano, centra comercial, fPcil acesso e estacionamento.

-

Lauro de

• Area em m2; 285,00 m2
5

DAS OBRIGAQ0ES DO LOCADOR

Sao obrigagoes do locador:

5.1

Garantir, durante o tempo de locagao, o uso pacifico do imovel alugado;

5.2

Manter, durante a locagao, a forma e o destino do imPvel;

5.3

Responder pelos vicios ou defeitos anteriores a locagao;

5.4

Exibir, quando solicitado, os compravantes relativos Ps parcelas que estejam sendo exigidas;

5.5

Receber o pagamento do aluguel nas condigoes pactuadas;

'

A

\

5.6
Apresentar quitagPo ou recibo de pagamento com discriminagPo de importPncias pagas a LOCATARIA, paraÿfeiws
do acompanhamento da regularidade juridica e fiscal;

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

. ”

Fornecer declarapSo atestando que n§o pesa sobre o imovel qualquer impedimento de ordem juridica capaz de
5.7
colocar em risco a locagSo, ou, caso exista algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabiveis, inclusive com a juntada da
documentagao pertinente, para fins de avaliapao por parte do LOCATARIA;

5.8

Informar

a

LOCATARIA quaisquer alterapdes na titularidade do imbvel, inclusive com a apresentagao da

documentagao correspondente;

5.9

Entregar o imbvel em perfeitas condipdes de uso, livre de quaisquer Gnus que possam impedir a execupSo do

contrato, bem como recebe-lo ao final da locagao, apos vistoria realizada por urn representante de cada parte:

6

DAS OBRIGAgOES DO LOCATARIO
Sao obrigapdes da Administrapao Publica Municipal:

6.1
que se destina;

Servir do imovel locado para o uso convencionado ou presumido, compativel com a natureza deste e com os fins a

6.2

Pagar o aluguel nas condipoes pactuadas;

6.3

Solicitar e manter em arquivo os comprovantes de pagamentos dos aluguGis e demais despesas realizadas;

6.4
Entregar o imovel, ao fim da locapao, no estado em que o recebeu conforme Termo de Vistoria, salvo as
deteriorates decorrentes do seu uso normal, ou mediante indenizagSo ao (a) LOCADOR (A) pelos prejuizos causados;

6.5

Cumprir os regulamentos quando se tratar da habitapao coletiva;

6.6

Receber o imovel, bem como entrega-lo, apos vistoria realizada por urn representante de cada parte;

6.7
Levar imediatamente ao conhecimento do (a) LOCADOR (A) o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja
reparagGo a este incumba, bem como as eventuais turbagoes de terceiros;
6.8

Realizar a imediata reparagao dos danos verificados no imovel, ou nas suas instalagoes, provocadas por si;

6.9
Consentir a realizagao de reparos urgentes, a cargo do (a) LOCADOR (A), sendo assegurado o LOCATARIO o
direito ao abatimento proporcional do aluguel caso os reparos durem mais de dez dias, nos termos do art. 26 da Lei n° 8.245/91;

6.10

7

N3o modificar a forma interna ou externa do imdvel sem o consentimento previo e por escrito do (a) LOCADOR (A).

DOS ENCARGOS

7.1
Os encargos provenientes do imovel serao atribuidos as partes conforme o disposto na Lei n° 8.245/91. Nos casos
em que a referida lei preve a possibilidade de qualquer das partes vir a assumir urn encargo. prevalecera o disposto no presente
contrato.
7.2

Sao encargos devidos pelo (a) LOCADOR (A):

I - os impostos e taxas, como IPTU e TLP, condominio, bem como os demais tributes que incidam ou venham a incidir
sobre o imovel;

-

II o premio de seguro compiementar contra fogo, que incida ou venha a incidir sobre o imovel, devendo ser providenciado
o fornecimento de cbpias a LOCATARIA, sempre que solicitado, para efeito de acompanhamento da regularidade juridica fiscal do
imovel;
|

III - as despesas extraordinarias de condominio, como:
a) obras de reformas ou acrescimos que interessem a estrutura integral do imbvel;

b) pintura das fachadas, empenas. pogos de aeragGo e iluminapao, bem como das esquadrias externas;

v'b
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a) obras de reformas ou acrescimos que interessem a estrutura integral do imovel,
b) pintura das fachadas, empenas, pogos de aeragao e iluminagao, bem como das esquadrias externas;

c) obras destinadas a repor as condigoes de habitabilidade do edificio;
d) indenizagoes trabalhistas e previdenciarias pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao inicio da

locagao;

e) instalagao de equipamento de seguranga e de incSndio, de telefonia, de intercomunicagSo;

f) despesas de decoragSo e paisagismo nas partes de uso comum.

7.3

Sao encargos devidos pelo LOCATARIO, alem do aluguel fixado:

I - as despesas ordinarias de condominio, discriminadas na proposta tais como:
a) taxa de condominio;

b) consumo de agua, esgoto, gas e energia eletrica das areas de uso comum;
c) manutengao e conservagSo das instalagoes e equipamentos hidraulicos, el6tricos. mecanicos e de seguranga, de

uso comum;
d) manutengiio e conservagao de elevadores, porteiro eletronico e antenas coletivas;
e) pequenos reparos nas dependences e instalagoes eldtricas e hidraulicas de uso comum.
8

DAS BENFEITORIAS E CONSERVAQAO

As benfeitorias necessarias introduzidas pelo LOCATARIO, ainda que nao autorizadas pelo (a) LOCADOR (A), bem como
as uteis, desde que autorizadas, serao indenizaveis e permitem o exercicio do direito de retengao. As benfeitorias voluptuarias nao
serao indenizaveis, podendo ser levantadas pelo LOCATARIO, finda a locagao, desde que sua retirada nao afete a estrutura do imovel.
9

VIG£NCIA

9.1
0 contrato de locagao tera vigencia de 24 (vinte e quatro) a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado
oportunamente, conforme interesse das partes, ou por interesse da Administragao, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666/93.
9.2
0 contrato somente tera efeitos para pagamento de alugudis e qualquer outro tipo de despesa inerente a
contratagao a partir da efetiva entrega e recebimento do imovel, o que sera feito em termo proprio, assinado por ambas as partes e
anexado ao processo,

9.3
A entrega do imovel pelo Locador o Locatario, no inicio da locagao, sera realizada apos as adequagoes necessarias
e acordada, e devera respeitar as especificagdes e os prazos definidos no relatorio de visita tecnica e/ou termo de vistoria elaborado
pela Comissao de Avaliagao de Imoveis.
9.4
Fica assegurada a continuidade do contrato, mesmo em caso de alienagao nos termos do art. 8° da Lei n°
8.245/1991 e art. 167, inciso I item 3 da Lei n° 6.015/1973. Na hipotese de ser o (a) LOCADOR (A) pessoa fisica, sua morte acarreta a
transmissao da locagao aos herdeiros.
9.5
Findo o prazo de locagao, inexistindo prorrogagao, o LOCATARIO tera o prazo de 60 (sessenta) dias para
desocupar o imbvel, prorrogavel uma unica vez por igual periodo, sem prejuizo dos alugueis e encargos incidentes.

10

DO PAGAMENTO

0 aluguel mensal vencera no ultimo dia de cada mes. Os pagamentos serao efetuados pelo LOCATARIO ate o 15° (ddcimo
quinto) dia util, a contar da data de recebimento da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo, mediante Ordem Bancaria, em conta designada pelo
(a) LOCADOR (A).
r

11

DA DOTAQAO ORNAMENT ARIA

(
v

'
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Na disponibilidade orgamentaria devera haver previsao para pagamento das despesas relativas ao aluguel e taxas
conforme a proposta.
12

DOS RECURSOS ORQAMENTARIOS

Os Recursos Orgamentarios necessarios ao alendimento do objeto deste Projeto Basico correr§o a conta
Elemento: 3390.36
Atividade: 2028
Fonte de Recursos: 01 e 04

13

DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO

A AdministragSo Publica Municipal designara, formalmente, na forma do art. 67, da Lei n.° 8.666/93, urn responsavel para
atuar como Fiscal do Contrato, que acompanhara e fiscalizara a utilizagSo do imdvel para os devidos fins especificados neste Projeto
Basico, que devera registrar toda e qualquer ocorrfencia e/ou deficiency verificada no imovel durante o periodo contratado.

Lauro de Freitas, 22 de outubro de 2019.

L. M. Pereira
GeStora de Contratos

Autorizo o Projeto Basico nos termos a\

itados.

7

Vania Maria Galvao de Carvalho
Secretaria Municipal da Educagao
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LAUDO DE AVALIACAO DE
IMOVEL URBANO

COMISSAO MUNICIPAL DE AVAUACAO DE IM6VEIS

Sidinaldo da Silva Bacelar (SEINFRA) - Presidente
Eliana Santos Souza (SEDUR) - Membro
Mari'lia Ferreira de Souza (SEDUR) - Membro

Y»
1.0 - Apresentagao
A Comissao Municipal de Avaliagao de Imoveis, instituida pelo Decreto Municipal
N.2 4.322, de 19 de setembro de 2018, Atraves de seus integrantes, vem apresentar

por meio deste, verificagao do Valor de Locagao de Mercado, do Imovel abaixo

discriminado.

- Rua Bosque das Mangueiras, Quadra 022, Lote 004, Loteamento Jardim Tropical,
Itinga, situado na cidade de Lauro de Freitas — BA, CEP 42.740-115. Cujo terreno
onde foi edificado o empreendimento, possui uma area total de 300,00 metros
quadrados.
Data da vistoria: 10 de outubro de 2019.

1.1 - Solicitante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, situada na Praga Joao Thiago dos

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

1.2 - Proprietary
ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS, brasileira, casada, autonoma, inscrito no CPF

n9. 974.099015-00 e portador do RG N9. 06824917-99, residente e domiciliada na

Rua Sao Cristovao, n9 23 F, Itinga, Lauro de Freitas - BA.

2.0 - Objetivo da Avaliagao

Ocupagao do imovel supracitado para instalagao de 6rgao Publico, SEDE DO

ALMOXARIFADO PARA ARMAZENAMENTO, RECUPERACAO,
RECICLAGEM DE MOBILIARIO EM GERAL - SEMED.

MANUTEN£AO E

3.0 - Identificagao e caracteristica do bem avaliado

Com frente para a Rua Bosque das Mangueiras, Quadra 022, Lote 004, Loteamento

Jardim Tropical, Itinga, situada na cidade de Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.740-115,
com urn terreno com area total de 285,00 metros quadrados.
De modo geral, as salas do imovel citado, estao em bom estado de conservagao.
O imovel aqui proposto soma urn total de 285,00m2 (Duzentos e oitenta e cinco
metros quadrados) de area varrida.

4.0 - Indicagao do(s) metodo(s) e procedimento(s) utilizado(s)

A avaliagao do imovel foi executada utilizando o Metodo da Comparagao de Dados
de Mercado, de acordo com a norma de avaliagao de imoveis urbanos, NBR 14.6532 da ABNT. Foi empregada uma amostra com elementos semelhantes, situados em
zona de caracteristicas afins, colhidos em imobiliarias locais, de imoveis ofertados
ao mercado atraves de anuncios em jornais de grande circulagao, sites

especializados e piacas afixadas em imoveis.
Esta pesquisa foi realizada no mes de outubro de 2019.

5.0 - Diagnostico de Mercado

Seguem abaixo os valores de mercado coletados, conforme pesquisa de imoveis

para locagao no entorno do imovel, tendo com area pesquisada urn raio de 400
metros de distancia do bem aqui avaliado.

Liquidez: LIQUIDEZ NORMAL;
Desempenho do mercado: NORMAL;
Numero de ofertas: NORMAL;

Absorgao pelo Mercado: LENTA

6.0 - Pesquisa de Valores e tratamentos dados

Foram efetuados atraves de urn tratamento estatistico, visando encontrar urn

modelo valido equivalente, que representasse os dados da amostra. Tentou-se,
porem, nao encontrar ireas equivalentes ao imovel avaliado.
Para a composigao do calculo, foi considerada de area total do imovel, bem como o
seu estado de conservagao, chegando entao ao valor medio de mercado de R$13,40

(treze reais e quarenta centavos) por metro quadrado a R$14,98 (quatorze reais e
noventa e oito centavos) por metro quadrado.
7.0 - Resultado da avaliagao
O imovel encontra-se em bom estado de conservagao, situado proximo de pontos
de transporte urbano, centro comercial, facil acesso e estacionamento.

ft

Para definifao do valor de aluguel, tomamos como base o valor medio de mercado
por metro quadrado:
(R$13,40 + R$14,98) / 2 = R$14,19 (quatorze reais e dezenove centavos) por metro

quadrado.

Sendo, R$14,19 x 285,00m2 = R$ 4.044,15 entao,
A Comissao Municipal de

Avalia?ao de Imoveis, instituida pelo Decreto Municipal

N.5 4.322, de 19 de setembro de 2018, indico, com fulcro nos dados acima
relatados, o valor total para locaÿao mensal do imovel de R$ 4.044,15 (Quatro mil
e quarenta e quatro reais e quinze centavos).

8.0 Encerramento

Vai o presente Laudo de Avalia?ao de Imovel Urbano digitado em 04 (quatro) laudas
escritas de urn so lado, todas rubricadas, e a ultima datada e assinada.

Lauro de Freitas, 11 de outubro de 2019.

1
Bacelar
Presidpme da Comissao
(CREAÿBA - 050242405-2)
Sidmaldo <

Eliana Santos Souza
Membro da Comissao
(CREA-BA - 59461)

h
axUwFerreira de Souza

Membro da Comissao
(CREA-BA -44252)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO DE AVALIACAO DE IM6VEIS - COAI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO

Laura de Freitas, 17 de Outubra de 2019.

Cl N° 007/2019

Ao Departamento de Compras e Contratos
A/C. Fabiana Vilas Boas

Assunto: Locacao de Imovel.

Prezada,

Tendo em vista a disponibilidade financeira informada pela SECAD, solicitamos
abertura do processo de locagao no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Aproveito o ensejo para enviar cordiais saudagoes.

Atenciosamente,

Vitor de Castrd freiga
Coordenador Geral

Rua Manoel dos Santos Correa, 233. Ed. Emp. Domingos Ribeiro, sala 509 - Pitangueiras. Lauro de
Freitas-BA. CEP 42701-320. Fone/Fax: (71) 3288-8726
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Laura de Freitas, 22 de outubro 2019.

Memo. N°

_/2019* Gabinete do Secretario - SEMED

llustrissimo Senhor
LUIZ ANTONIO SOUZA
Secretario Municipal da Fazenda
A/C: Departamento de Orgamento
Assunto: Solicitacao de Dotacao Orcamentaria

Senhor Secretario,

Vimos por intermedio deste. solicitar de Vossa Senhoria informagoes a respeito
de Dotagao Orgamentaria referente a locagao de imovel onde funcionara o
Almoxarifado para Armazenamento Mobiliario em Ccral. no valor global de R$
60.000,00 (sessenta mil reais).

Na expectativa da ateng2o dessa Secretaria. no sentido de atender a nossa
solicitag2o continuamos a disposig2o, reiteramos com nossos cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

aÿlaria

GalvacTdÿarvalho
Vani
Secretaria Municipal de Educagao - SEMED

Rua Sheyla R. Pitta, Ed. Empresarial Domingos Ribeiro, no 233, salas 501 a 619. Loteamento Jd. Aeroporto,
Pitangueiras Lauro de Freitas-BA.CEP 42700-000. Fone: (71) 3288-8719
semed.laurodefreitas@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
Setor/Unidade requisitante: Departamento de Contratos/SEMED
Objeto: LOCAQAO DE IMbVEL.
Fundamentagao de contratagao: LOCAQAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONARA 0 ALMOXARIFADO PARA
ARMAZENAMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL - SEMED.

FISCALIZAQAO DO CONTRATO
Declaro que serei responsavel pela fiscalizagao do contrato originado por este processo, acompanhando sua
execugao e adotando os procedimentos que se fizerem necessarios para exigir seu fiel cumprimento, de acordo
com as cteusulas do instrumento e disposigoes legais que regulam a materia.
Unidade: Departamento de Contratos/SEMED
Servidor Responsavel: Francine Lima de Carvalho
Matricula: 798049
Fone para contato: (71) 3288-8726
Fax: (XX) _
E-mail: financeirosemedlf@gmail.com

Lauro de Freitas/Ba, 22 de outubro 2019.

A §OCUijai&iy
“iWal de Contratos
l4Ml,P/SrMEO
Mot. /9H04-9

$
MINIST£RIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DGBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA
DA UNlAO
Nome: ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 974.099.015-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. e certificado que
n3o constam pendencias em seu nome. relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscripoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto b
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidao se refere a situapao do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuipoes sociais previstas nas alfneas 'a' a 'd' do pardgrafo unico do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.

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

1

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:03:16 do dia 12/07/2019 <hora e data de Brasilia>.
vaiida atd 08/01/2020.
Cddigo de controle da certidao: 6D7F.8301.251F.5AE4
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

BRASIL

Participe

Acesso a informaÿao

m
PO P*

rf*

Recerta Federal

CERTIDAO

Confirmaÿao de Autenticidade das Certidoes
Resultado da Confirmagao de Autenticidade da Certidao
CPF : 974.099,015-00
Data da Emissao : 12/07/2019

Hora da Emissao : 10:03:16
Codigo de Controls da Certidao : 6D7F.8301.251F.5AE4
Tipo da Certidao : Negativa
Certidao Negativa emilida em 12/07/2019, com validade at6 08/01/2020.

PSgina Anterior

Servisos

Legislaÿao

Canais

'K

Emissao: 22/10/2019 13:09

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

jm
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SECRET ARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributaries
(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20192935780
NOME

ANA LIDES OLIVER1A DOS SANTOS
CPF

INSCRIOAO ESTADUAL

974.099.015-00

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto a inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publics do Estado da Bahia
cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 22/10/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo valida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

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

Valida com a apresentagao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRET ARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries
Certidao N°:

20192935780

Emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia para o contribuinte:
NOME

ANA I.IDES OL1VERIA DOS SANTOS

INSCRICAO ESTADUAL

CPF

974.099.015-00

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORT ARIA N.° 918/99 EM 22/10/2019
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PODER JUD1CIAR10
TRABALHO

J0ST1CA DO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: ANA LIDES OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF: 974.099.015-00

Certidao n°: 187332133/2019
Expedigao: 22/10/2019, as 13:02:44
Validade : 18/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
SANTOS
DOS
OLIVEIRA
LIDES
ANA
qu e
Certifica-se
do
Banco
, inscrito (a ) no CPF sob o n° 974.099.015-00, NAO CONSTA
Nacional de Devedores Trabalhistas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus es tabelecimentos , agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidao emitida gratuitamente .

.

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identif icagao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

PREFEiTURA

SECRETARY MUNICIPAL DE EDUCAQAO

LAURODE
FREITAS

DECLARAQAO
Conforme documento em anexo foi solicitado, a transference de nome do IPTU para a proprietary
Ana Lides Oliveira dos Santos do dia 08 de janeiro de 2009, porem ate o momento a transference nao foi
realizada. Por esse motivo a proprietary nao possui Certidao Conjunta Negativa de Debitos Municipals e da
Divida Ativa do Municipio Cadastro Imobiliario.

Laura de Freitas, 22 de outubro de 2019.

Cordialmente,

Antonia L.

. Pereira

Ge\tor3 de cAntratos/SRP
\PMLF/SEMED
*4at.78646-4
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