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50LIOTAÇÃO DE DEWESA E CONTRATAÇÄO

Senated COIWTROLADORIA GERAL DD MUN C O

40Miamento: COORDENAÇÀOEXECUTIVA

Name do RequisHante: RENATA UMA XAVER DE SANTANA

CargaÃFunçân: SESSONAERPECAL Tokfone 33894235

Famede Recuse (Tesono convéniuratog ( X Tesoure ) 00Mnio ( ) Teacura a Comenio ( ) Vinculado ( ) Outa

or ogÑo de prÃ referente Êo Te no de Dispensa de Lidtaçii st'$ 001ÑO cu ob eto é a la da s are
designan pdo número 315, no arcelo pa mento do Ediffdo Empresanal Torres Business situado na Rua Ellvand rF
Quadra K, Lates 3 e 4, lateamente Jardim Aeroporte uuro de Frdtas/SL P 42100 0 0, corn å a privativa de 26m de
propriedade de Locador, Senhor Jorge Corrêa Ruffini,

tem OMiameno

64 a ricanirciaccr a 66 a d.] M-r . m:

c er,palPTU ta:a is nois-r ell va-

ML $440000

m,p por 30 Br-rr M .. wH h nte a r en ni ole e
et;rce God at I;;ido n:i

. a.:¾:q.Jacæ: p unain Die da Suner nten et tr nos rr
c.;i:açàr÷÷atrn;ono:er olado edandema C PGMe si:CV Corn n in; preae ren

C 906.7 C NYSTUi VI f]i]V
. Ji i Vd E. 3 IEl U (9 0:> n Sh \¾TC

Por No..L 01 de 203 cue l a t rmvmer
i aam da 1 0, de
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URLi / O

I I RAEMtICIPAL DF 'O

CONTRA DE LOCAÇ ÃO DE IMÒVEI.

Pelo presente msuu:nenia lea celebrado entrata medrante as sepin es chiusulla e decbra es

CONTRA I O N": 00 l:2018

LR ITAÇÃO: Dispena de Licitação N" 001/2018. an ''4. inciso X. Lei 8,666 93

LOCAfARIO: All NIC IPIO DE LAURO DE FRI I i AS, pessoa undra de duesto publice. eem sede e

to na Praça Joäu thrage dos Santes on Cemro. Lauw de i reitas BA. inscula ro t \PJ Mf n
i

I 92' A i4 Othd -10, neste ao representyda pe: a Pretcao Sta Morma Isabel Panos Grumacho.

l£K'ADOR. .luRGE CORRÊA RUITINI msento no C PF 083 m 645-8 ponador de R(, (8684
I

-

64 SSPRA. residente e domiabado na Avenida Pascua Dutra. 263. Casa A4. Pitangueue, I
mire

i seitas BA, firmam o presente contrato de loca ño. em obedionaa a Let 8 66691

CLÁCSULA PRIMEIRA - I)A FUNDAMENTAÇÃO L¥GAL
O presente Contrato à celebrado fundamentado no art. 24. mciso X, da Lei 8.66tv91, de acurd n
Processo Administratino n°. 19590/2013.

ÚLÃESUI.A SEGLNI)A - DO ORKIO: (t otteto desta :acação te-n por tinahJaae a L·ca no da
Lomercial n- il5. vluado no Eddico Empresanal lorres Husmcw sanado na Rua Silumdir E Chases,
Quadia K. I otes i e -L LoteamentoJardim Acrepare. Lauro de Freitas-BA, para atender a necewidade de
luneenamento co Arquim da ( omroladoria Gerat melumda uma saga de garagem reMita. padendo
entretanto, o LiXXTARit ) dar-lhe outra desana;Ao de serirço pu½l ca. desde que. pres:amerne tenunnoo
ao LlUADDR

CLAl SULA I Eit0EIRA - DAS ORRIGAÇÔFS DO LOCADOR

Eonsutuem ohr.gações de I (X ADUR
1

- entregar a imovel ao i Ot A I ARIO, in re dc qua yaer Gnu>. ou ação, em nous condgües de «nsuo e
habitabilidade. sem qualquerdefeito e com todos ou acessùrios em estado de uso,
il - rão pratkar. nem autentar que se pratique yeaiguet ato que penutbe a uso paanco do miotel pele
l OCA TA RIO.
til - garamer o Lt.X A 1 ARIO contra atos de terceiros que se arroguem propnetarios do :mm B Lx de
inulares respecttws dos dreitos de uso, usutiuto ou haNiasäo.
I\ - responder pelos Licio, ou defeitos de imore! letado evidenc:ados nos I pnmenos meses da 1

desde que preexisterles a esta.
\ - mdentar as beateaterras uteis e necessana> reahtadas rek. I otature pres sencme e n
auionradas pelo LOC AIX)R. que näu puderem ser lesantadas per ene
%

\

- pagar 1P l
. condenunto e as taxas e unposto> medentes obre o imascE

VH när se sneluem entre as benfeitonas alco, c neussána, que se incorporam ao imóvel, e por
wnsegmnte. deredo ser renradas pdo I (X A l ARN) ao Onal da 10-930, os aparelhos elétricos, inclusive
condiaenaderes de ar, terwia, thusorias m hes ou outros que não afotam as benfeitorias de
reabzadas para melhor unhiasäu de immel
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LIliNIF

ClÁfSt I A QUARTA - DAS OHRIGACÖE% IK) LOCATARIO

Consúmem obrigaçòcs de 1.DCA l ARIO.
l

- utditar o imotel para e desenvobimen:o de suas amidades especúken c correlatas. sempo em Lei
obsers änaa às postura., detemunadas pelas antarkiades competemes
U - arcar com as despesas norm:Us de locação como consumo de agua. lui, e telefone, cabendo lhe efetuar
diretameme estes paymentos nas det idas epocas,
ill efetuar no imasel locado. se for de sua contemenca as benfenorias ùtei, e necessaria, ao seu use.
desde que não danilquem a estrutura e a scyurança de imosel. e sciam previamente autantadas peloLOCADOR, em consonancia com o inoso V da CLAUMU.A TERCf.1RA,deste contrato,lV - permiur ao LOCADDR, examinar ou v;stor-ar o imevel locado. quamkt julgar consen.ente.
V - não ceder em locaçäo, dar em comodale o imóvel sublocá-lo no todo ou em parte. salo con-enun'emo
por esento do LOCAlXX
VI - cuidar da pretenção e pintura do unovet pros idenciando o conserto de eventuaisas anos que der oneVil - descher o imorei no estado em que receb em plenas condições dc funsi mamento. sexubadas a
deteriorações naturais ao uso rego:ar:
Vill - zelar pelo combare a pragas que possam ato;:ir o amosel, notadameme e cupim

CIÃOSULA QUINTA - DA VIGÉNCIA CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO

O preseme mstrumento de contrato Icra ugenaa pelo prazo de 06 (wis) meses, contados a part r da sua
assinatura,podendoser prerrogadopor consenção das cartes, cons.bstanuadasem fermo \ceo
Parágrafo Unico - O Comrato poderá ser prorrogadona forma prensta na Les 8 666 03

CLÄlSULA NEXTA - FK) PRECO
taler da presente locação è de R51.800.tM) (hum mil e citocentos reais; me av, tahando e nortan:e

de RS 10.8tNLOG (der mil e oitocentos reuist

Parágrafo Único - O pagamento deretà ser efetuado mensdmente ao LOL ADOR. atrates de ()rdem
Bandna, para a coma corrente n°8258 7. da agenua n° 1504-1 Ja Casa Econonnea federal em morne o
I OCAfmR pagatel em ate 10 iden Jaas utus do mè, subsequente ao perado mensal da :acaña r:Wene-
este crèdito como quita ão efetira do pagamento eîetuado

CLÂUSE LA SÉTIMA DO REAJUSTAN1AVTO

Os odores thados na t lanula Neua. de preseme msuumento contra:ual. sen:e teaiustados anualmente om
base no luP-M acumulado. excero na hipótese de unentaçño ou erneno supenemen:e estabe'eudes por
órgão(y goternamental (LM competente(s)

CLALNULA Oi TAVA - DA ALOCAÇÃO DON RECURSON

L de pesas deconemes de preseme Contra correrão per cono ca seannte dotaño aramenw:a
02.001300.2031.33403600.0ft

CLAESULA NONA- DA FISCALIZACÃO

A fiscabra no e acompanhamento da execução de Centrato ricação a carg da Control oria'Geral doMunicipio,sem excluir ou redwir a resptmsabihdade do LOCAD R na prga das dispo o escu pidas na
Sevän IV. Capituto ItL da Let n 8,66WO3. alterada pela Let 8.88 9
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XU Plu EEITURA MUNICIPAl DE.

LAURO DE FREITAS

Parágrafo Unico - U LUCA l ARIO, atrates da sua tiscalizaçào. racitara no todo m. park as seis os

executados em desacordo com o previsto neste L outrato

O LÃOSULA DiCIMA - DO INADIMPLEMENTO E DA RESCISÃO CONTRATI AL

U presente contrato sera resemdmdo de p]cno direito mdependente de notdicaçào se

at U LOCAT ARIO mfringarobr.g,ação legal ou deacumprirqualquer das L lausulas du presente Contato,
bi o imóvel loendo for desapropriado,
a falancia. liquidagio pdicial ou extraindicial, eencordata ou inskönaa de ! OCAIX.R. requendas ou
decretadas,
Paragrafo Primeiro - Rescindmdo o Contrato per qualquer destes momo>. o LICAl R lera liitito
apenas ao pagamento des sers i os efetnamente prestados e aceitos
Parágrafo Segundo - F cara o presente Contrato resemdido, de pleno ducito. independertementedc anso
ou mterpelação pdiaal ou emajudicial, e sem preptue das sangües cahnen nos casos ecumeraJas r. ars
78 e 80 da i er n° 8 666 alterada pela i ei n 8 88.' 94

ClÁtSULADÉCIMA PRIMElRA- DAS ALTERAÇÕES

Este mstrumemo podera ser alterado em decorränciace quaisquer dos fatos estipulados no art 65. da i el n

8 6M 3. alterada pela 1 el
n°

8 88¾94. com as deildas pisancato as

CLAU5ULA DÉCIMA SLGUNDA - DO FORO

Hea eleito o Foro da e:Jade de I auro de Fre.tas. Estado da Bahia. para soluçiio de questücs rehima, n ce
Contrato, com expressa renúnem das partes a yo ¡uer outro, por mais especial que sep

E por c.starem de pleno acordo, assinan: este insmimento em 05 (cinco) \ tas de igtml tear c forma

Lauro de Freitas, il2 de J neiro de 2018.

MUNICIPR) DE LAUROþEFREITAS/BA 1AK ATARIO
Sra. loe Isabel Passo Gru ho - Prefeita

C %TIK l 4 ( R I 1 10

JORGE C ÕRRËA FFIN1 - LOCADOR

TESTEMUNH AS:

Norn gítel, Assinatura e CPF no
a 4 9 1

2. L,rru_ y
N givel, Assinatura e CPF n° VARCE ) 36
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MUNICIPIO Lauro de Freitas

Extratos de Contratos
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'ONFERE COM O ORIGINR

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE
COMPRAEVENDADEIMÓVEL

ANSELMO TORRES FERREIRA cas e casa 5:: -eg -re de : ão ca- a ce ce s

emo ese:-o ratual ae Sakaa:- Eu .a <- L. a le cent once = ' .:46 04-20 SSP 86
mscreo oc CPF MF soo 24'14; ~ ,ee-e e ±-, ,:- a Rua G Cere--: Pa e
Stet a Mar s Osaura N asa 15 S'e a Yr s 2 4' EB B Sal.at- Br a capu :c' : ame
doncorade se; esmema PROMITENTE VENDEDOR e ce 1. c at: JORGE CORRÊA
RUFFINI eraueste aceser•ad, a de oe-·:a:e ::5547 "A SSABA
'rsco'.o no CPF W sob e

n° 063 en 16 2 '952 açáo '.' y .:sé RJ S

D'n e Mana Gesuces Cowa P :: «; e 1e - r-se cre a de ce,s co-o
GUlOMAR FIGUEIREDO RUFFINI cras swa : 'ad a x m: a :e ce re "

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL
ceas : S AS e CONDeÇff S so.

CLAUSULA PRIMEIRA DO IMÓVEL

C PROMITENTE VENDEDOR e 4; ,: cosa ::re sa e ;
.e a saa ecmecal desgoa:a r..neo 2'S no se :a.-r
e ade E,cresar.al'c-es Bs ese s' e Rua S

a-c· E C-a.es Lara
ea er a sa om Aeropoca, La o :e Fre as BA CËP 42 'll-: : rea y .a a :e

e1: a: eso de uma saga de ;;aa;c at .a

CLÃUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

s r" ::' «Me oscurem: e ma -ecr ?:-a ce a e to : PROMITENTE VENDEDOR
J'o,wte-se a veñde' cco e't m" r:e cor,et do esta e os PROMISSARIOS

COMPRADORES re-premetem-se a e C at a dvel oesce t: ca C Lso a : - Te a ce: c'eço
ce to e a;ostado de RS 132 642,40 ice e -

a e de;s , I se stemos e maarer:a e :: s 'ea a e

g-arenta centaves pagos da segerre 17,9

a D es.cr ce RS 27 130,00 e. :ee se:e , e ceco er c:a -ea si se'a cago o re:o ses
ept as oc ato da assinatra tes:e rw..,emo a teue ce s ni e ree.:e :e ca;Fe" :

cena ega e corren'e to Da s

b, vaic ce RS 37654 SG it a e sete in se.scemos e a:e a e quare 'eas e cae-:a
tenerzosi o a.C.do em 3 (tres; a:e as iguais de RS 12 5 60 feeze e qu oner:es e
sessen:a e ham reais e sesseca cen:aucs! a sere, pa;as nos e as 25 ce Dezextro de
2012 25 de Feuereco de 2013 e 25 de A:r de 2013

e) C valor de RS 67 827.60 (sessenta e sete md. adocentos e vinte e sete tears e sessenta
centavos), d:vadtdo em 16 parcelas iguais de R$ 3 768,20 (très rei, selecent05 e Sessenta e
o to reais e vinte centavos) a sere, pagas nos dias 25 de cada més subsequerre a parte
ce Novemore de 2013

PARÀGRAFO UNICO - Os pagamentos preestos nas anneas a", bec serác efetuados BVaves
ce ceposacs bancanos na conta corrente 09589-1, agencia 8212. Banco itaa. de tiMandade da
MARTECEL Comercial Ltda CNPJ 04 651 917:3001-50

2 2 ca conver:conado entre as partes a importancia de RS 5 003.03 lanco m rears)
constante na causula 2 1. alinea a coast tusse em ARRAS

. a qual perdereo os
PROMISSÁRIOSCOMPRADORES em favor do PROMITENTE VENDEDOR caso não execute o
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contrato quiando o preçc. ncs termos to an ge 418 ao Código Ctw Bras etta. Sa e a"do·se que o
não pagamento de qualquer das pa-celas e sormtmadas, importará na resc são de piene doe to 00
p'esente instrumento. podendo o PROMITENTE VENDEDOR proceder a venda à terce Tos Casco - 22 9PROMITENTE VENDEDOR se ar'evenza de concrebzar a venda devolvera cara os
PROMISSÁRIOS COMPRADORES o mesmo s na; em dotro, totanzando RS 10 000.000 (dez oreais) Em caso de resaseodeste comuate, o va.or pago oor qualquer eas oa tes a t tulo de ARRAS
seràc cevidos para a corretora que intermediou a venda PATRICIA DIAS ROSA DE MATOS
CRECl 11 780, o percentual de 3% (Ves por cento) de va or do :móvet referentes aos honorenos in
imabiharios

CLAUSULA TERCEIRA DA ENTREGA E DA POSSE

3 1- O PROMITENTE VENDEDOR er a aos PROMISSÁRIOS COMPRADORES a posse Co
cove' ora promebdo à venda no e a 31 de oratvo de 2013 ed ante o Dagamento das pa'celas
60 preÇO crevis'o nas alneas ~a'

t e c de tem 2 1 da :Lsja segun:a :o crese,1e
asuomen:o

As chaves de retenco smoveiserão entregues ro ato de qu.tagno

CLAUSULA QUARTA: "DOS ENCARGOS

4 ~- PC não fazerem paie co preç¯ de presene instrure:*lo correrho go coola dos
PROMISSARIOS COMPRADORES ceas as despesas necessonas e out:rga d,

: tuo Defr
! .o do

35¾ la S :Cro spesto ce trammssal i='e- .ivos
(

ITIV
;

lauder-o custas e r,u e c..mentos
de cendo,s Tabehenatos Pegistres ce imoseas Registres ce T tJos e Documen•os : se eu dies

4 2- To:os os impostes e tamas oc der es sobre e imóve ob;e:o deste can'rato SA: de
rescensaa dade do PROMITENTE VENDEDOR até a data da posse to .re-el cevendo es

esmos ser ca:Cuiados pre rata d e. sen:o que a parer de e":ho a respcesabildade Delo
pagameNo cas mesmos se-A por certa excisr;a cos PROMISSÀRIOSCOMPRADORES

4 3- Case os PROMISSARIOS COMPRADORES nao eferoem o cagamento cas car:Was
prev-stas na afinea te "c' Co item 2 i da Clausula Se;-oda ro prazo prev.sto acea e a craer:a
do PROMITENTE VENDEDOR I"c:3ea correçào r"onetaria ca:culaca com tase na vanaçao de
IGP-M fice 3era; de Preços de Mercaro. efeato pela Fundação Ge:u to Vargas e ac-eseca
ce; os moratórios de 1% (um por cen'c: a: rres. a:6 a aata oc efeso pagamento

CLÁUSULA QUINTA: NONORÁRIOS E INTERMEDIAÇÃO

5 1- Cerrerão a custa do PROMITENTE VENDEDOR evert..ass honoronos no valor de RS
3 9'9 27 (tres ma novecentos e setenta e me.e reass e v.nte e sete centavos) devidos a PATRiCIA
01AS ROSA DE MATOS. CREC: 11 780, pela otemted:açao do negooo e que ceverão ser
qwtacas mee:ante pagamento do sinal previsto na a¾nea a

,
do:tem 2 1 as cláusula segunda

PARÅGRAFO PRIMEIRO: Pagara o PROMITENTE VENDEDOR a PATRICIA DIAS ROSA DE
MATOS, CREC: 11 780, pela intermed;ação da venda e pactuarác entre si que o pagamento da
cornissée ,enetonada no preembulo desta e outla poderá ser capo da segu nte forma

!) O PROMITENTE VENDEDOR caçara o percentual calculaco em carra do varor total da
venda do smovel desento na cláusea p- meira cual se,a o percentual de 3% (tres por certo)
caiculado 50 valor total da venda ao imovel, que comesponde em moeda corrente ega ao valor de
RS 3 979,27 (três md, novecentos e setenta e nove reais e vise e sete centaucsì dada a queação
da ainoa "a" da item 2 1 da Cláusula Segunda

PARAGRAFO SEGUNDO As panes comatantes declaram que estac acetes e de acorda que a
comissåo supra refenda não estará su etta a qualquer devo uçáo futura, cevendo ser pagos na sua
integrabdade pelo PROMITENTE VENDEDOR mesmo que o negocia venha a ser postenormente
des'eno por qualquer motivo com a res: sac ou a resibçao deste compromisso uma vez que a
corretora atinge os oo;etivos pretendidos pe:as partes completando a miermediaçao com sucesso
reo tendo qua quer responsabihdade pe:a cesistenesa do negocio >cr goalquer urra das partes

CLÁUSULA SEXTA: 1RREVOGABILIDADE

6 1- As pattes contratantes ajustam que o presente negócio turidico de promessa de comp e
venda e firmada em caráter arrevogável e :rretratávet não comportando arrependamento de que uer /
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espèc:a ce natureza. O que fazem por 5: seus herdeiros e sucessores, Ir¿re e desemtarapado

nus e ou yavames. Svre de dtvidas, cuvidas ou ht glos, semp-e bom f:ime e Jahoso a qua quer
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EM TEMPO

ACORDAM A5 PARTES, VENDEDORES E COMPRADOR, QUE A UNIDADE IN ALMíNÌE
NEGOOADA "SALA 215 DO 29 PAvlMENTO DO EMPRESARIAL TORRES BUSINESSL SERA

MODEFiCADA PROPO5TO PELO5 VENDEDORES E ACEllO PELO COMPRADOR, PARA "SALA 315

DO 32 PAVIMENTOL TENDO A5 MESMAS CONDiÇÔES INOALMENTE DEFINIDAS PARA O 29

PAviMENTOA EXEMPLO 00 ELEVADOR

LAURO DE ROTAS, 30 DE Sí ft MBRO DE 2013

ANSELMO TORRES FE MEIRA

VEN3EDOR

M TORRES EAREIRA

VENDEDOR

CPF 786 150 035-72

JORGÏ CORRËARUFFINIO
COMPRADOR

CPE 083.194.645-87

TESTEMUNHAS:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

Setor/Unidade requisitante Controladoria Geral do Municipio

Objeto Locação de uma sala comercial designada pelo número 315, no terceiro
pavimento do Edificio Empresarial Torres Bisiness, situado na Rua Silvandir F.

Chaves, Quadra K, Lotes 3 e 4, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas/Ba,
CEF 42.700-000, com área privativa de 26m2 de propriedade do Locador, Senhor Jorge
Corrëa Ruffini.

Fundamentaçäode contrata: Lei Federal n° 8.666/1993. art. 24, inc. X.

FISCALIZAÇÃODO CONTRATO

Declaro que serei responsávelpela fiscalizaçäo do contrato onginado por este processo.
acompanhandosua execução e adotando os procedimentos que se fizerem necessários
para exigir seu fiel cumpnmento. de acordo com as cláusulas do instrumento e disposições
legais que regulam a matéria

Unidade: Controladoria Geral do Municipio

Endereço Rua Silvandir F. Chaves, 108, Qd. K, Lt 3,4, Loteamento Jardim
Aeroporto, Edificio Torres Business. 3° Andar, Sala 328, Lauro de Freitas - Bahia
CEP. 42700-000.

Servidor ResponsávetLoiane dos Santos Silva

Cargo/Fungäo Diretora de Divisão

MatriCLla 70269

Fone para contato (71) 33694235

E-mail coordenacaocgm@gmail.com

Lauro de Freitas/Ba, 23 de OLitubro de 2018

Loiane Santos Silva
Fiseddio Contrato
Matncula n° 70269
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unuil - DLLLARAÇÀti- SALA 312 https mal geopk woi man i: 0 iL -kald19d4&sien ,t&wa

MG mail Lauro freitas <coordenacaocgm@gmail.com>

DECLARAÇÃO-SALA315
1 mensagem

Jorge Ruffini <ruffinij@hotmascom> S de novembro de 2018 as 14 28
Para "coordenacaoegm@grnaticom' <coorderacacogrr@gman com>
CC. Jorge Ruffin! <ruFing@hotmail com>

Boa tarde

Seque conforme contato com a mesma em atençac da Sra Ta na RodEgues

Att Jcrge Ruñini

65259c0a_0eS7_4e46 bb51 b9dS8a3425c0.pdf
304K
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OECLARAÇAO

Eu,JorgecorréaRuffini,brasileiro,aposentado,portadorda
céduladeidentidadene00584197-64,SSPGAinscritono

CPF/MFsobone083-194.64547,locadordakalacomercial
designadapelonúmero315,noterceiropavirnentodoEdificio
EmpresarialTorresBusiness,situadonaRuaSilvandirF.Chaves,
<tuadraKLotes3e4,LoteamentoJardimAeroporto,Laurode
Freitas/BACEP42.700400,pormeiodacelebraçãodocontrato
detocaç8odeimóvetne001/2018)untoàPrefeituraMunicipal
deLautodeFreitasinformoterinteresseemformalizara

aceitaç$odaprorrogaçaodeprazodocontratodeatugueldo
referidâ3rn6velpormais30(trinta)meses.

LaurodeFreitas,ogtubrede2018.

Proprietário

CPF/MF69083.194.645-87

OECLARAÇAO

Eu, Jorge corrêa Ruffini, brasileiro, aposentado, portador da
cédula de identidade ne 00584197-64, 55P-GA inscrito no

CPF/MF sob o ne 083-194.64547, locador da ala comercial
designada pelo número 315, no terceiro pavirnento do Edificio
Ernpresarial Torres Business, situado na Rua Silvandir F. Chaves,
<tuadra K Lotes 3 e 4, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de
Freitas/BA CEP 42.700400, por meio da celebração do Contrato
de tocaç8o de imóvetne 001/2018þnto à Prefeitura Municipal
de Lauto de Freitas informo ter interesse em formalizar a

aceitaçRo da prorrogaçao de prazo do contrato de aluguel do
referidâ3rn6vel por mais 30(trinta) meses.

Lauro de Freitas, ogtubrede2018.

Proprietário

CPF/MF ne 083.194.645-87



PREFEITURADO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
CONTROLADORIA GERAL

JUSTIFICATIVA

Considerando que a Controladoria Geral do Municiplo atraves da Superintendência de Convènios e

Contratos faz gestão dos documentos pubbcos em decorrencia do exercicio de atividades
especificas do setor.

Considerando que para subsidiar respostas e prestaçäo de contas aos órgäos e entidades publicas
federals estaduals e municipais houve a necessidade de retirar pastas de arquivos guardados pela
Multi Storage Armazens Gerais Serviços Ltda que devido ao termino de contrato não podem ser
devolvidas e estão armazenadas na sala do setor dificultando fisicamente o bom andamento dos
trabalhos

Considerando a necessidade de adequação ao espaço fisico e sua infraestrutura na busca de
melhores condições de trabalho para os servidores da Controladona Geral e seu publico externo

Considerando a necessidade de contrataçäo de um espaço fisico para armazenar materials
equipamento e outros pertinentes a ControladonaGeral proximo a sua estrutura existente

Considerando tambem que a Administraçäo Publica não disponibniza imóvel propno para instalaçäo
mencionada.

Considerando que a sala 315 atende as necessidades para instalações da unidade acima desenta e

a sua localizaçäo facilita nas atividades dianas pela proximidade com demals secretarias como a

PGM. SEFAZ SEGOV e outras.

Considerando que o municipio näo dispõe de recursos para construir uma sede propria para abrigar
a Umdade acima desenta.

O
Considerando que o preÇo proposto esta compatível com os preços do mercado imobiliario do
Mumcipio

Considerando que a escolha recai sobre um espaço fisico novo e que não haverá grandes custos
com adequação para o seu uso,

Diante do exposto, ressaltamos a necessidade de prorrogação por 30(trinta) meses. ate que sejam
concluidas as negociações referente a nova sede para funcionamento das secretanas por este
imovel reunir as condições adequadas para manutençäo do funcionamento da Supeñntendencia de
Convénios e Contratos em localização estratepta proxima da Controladona e das demais
Secretarias SEFAZ PGM e SEGOV

Lauro de Freitas, 23 de outubro de 2018

Rua Silvandir F. Chaves, 108, Qd. K, Lt 3,4, Loteamento Jardim Aeroporto, Edifício Torres Business, 30 Andar, Sala
328, Lauro de Freitas - Bahia CEP, 42700-000

Telefone: (71) 3369-4239 E-math coordenacaotgm®gmail.com
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Ministeno da Fazerda
Secretana as Receita Federal do Bras.I

Comprovante ce S tuacão Cadastral no CPF

N do CPF 083.194.645-87

Norne JORGE CORREA RUFFINI

Data de Nascimento 19/02/1953

Snuação Cadastra REGULAR

Data da inscriçäo anterior a 10/11/1990

Digito Verificador 00

Cornprovante emitido as 13:44:46 do dia 26/10/2018 fora e data de Brasthai
Codigo de controle do comprovante 0476.6758.0D7A.3785

Este dOCLJfT€nÏO nŠC Substitui o Comprovante e Inser:ceo no PF
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Data de Nascimento 19/02/1953
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Data da insengäo anterior a 10/11/1990

Digito Verificador 00
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BRA5tL Acesso à informaçåo Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal -

CERTI DAO

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

CERTIDÀO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E Ä DiVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JORGE CORREA RUFFINI
CPF: 083.194.645-87

Ressalvaco o diretto de a Fazenda Nacoral cobrar e inscrever cuaisquer dividas ce
responsabdaade do su eito passiva acinia dert f cado que viereri a ser apuradas e cert f cado que

1. constam debitos adrr nistrados pela Secretana da Receita Federal do Brasu :RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos ao ar: 151 da Let n° 5 172 de 25 de outubro de 196ô -

Código Tnbutano Nacional i:CTNr. au objeto de decsào judicial que determina sua
desconsideração cara fins de certificação da reguiandade fscal ou ainda näo vencidas, e

2 näo constern inscnções em Davida Ativa da União (DAU,i na Procuradona-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN:

Conforme disposto nos arts 205 e 206 do CTN este documento tern os mesmos efeitos da cedidão
nega Iva

Esta certidäa se refere a situação do sujeso passivo no àmboo da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contabuições soc als previstas nas ahneas 'a' a 'd' do parágrafo ùnico do art 11 da Les rf
8 212 De 24 de ju:ho oe 1991

A aceitacho desta certidho esta condicionada a venficaCäo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http //rfb gov br> ou <http //www pgtn gov or>

Certidäc ernitida gratuitamente com base na Portana Conjunta RFS/PGFN n°
1 751 de 230/2014

Emitida as 11 50 24 do dia 12:11/2018chora e data de Brasiham

Valida ate 11/05/2019
Codigo de controle da certdào 98C3.9ECD.2E00.65C2
Qualquer rasura ou emerda invahdará este documento

jafi I2 li 2UIS li
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Esta certidäa se refere a situação do sujeso passivo no àmboo da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contabuições soc als previstas nas ahneas 'a' a 'd' do parágrafo ùnico do art 11 da Les rf
8 212 De 24 de ju:ho oe 1991

A aceitacho desta certidho esta condicionada a venficaCäo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http //rfb gov br> ou <http //www pgtn gov or>

Certidäc ernitida gratuitamente com base na Portana Conjunta RFS/PGFN n°
1 751 de 230/2014

Emitida as 11 50 24 do dia 12:11/2018chora e data de Brasiham

Valida ate 11/05/2019
Codigo de controle da certdào 98C3.9ECD.2E00.65C2
Qualquer rasura ou emerda invahdará este documento
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BRASIL Acesso a informaçäo Participe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDAO

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

CPF : 383 194 6&5-87

Data da Emissäo : 12:11 2018

Hora da Emissão 11 50 24

Codtgo de Controle da Cedidäo 98C3 9ECD 2E00 65C2
Tipo da Certidão : Pos tiva com Efeitos de Negat va

Cert deo Positiva com Efeitos de Negativa emi:ica err 12/1 2016 cori validade ate 11 05:2019
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POOKR JUDIClÁRIO
RiBTIÇA DO TPABAL3D

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JORGE CORREA RUFFINI
CPF: 083.194.645-87
Certidäc n°: 154423514/2018
Expedição: 20/07/2018, às 09:58:18
Validade: 15/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da datade sua expedição.

Cert i f î c a - se que JORGE CORREA R OF F I N I
, Inscrito(a) no CPF sob o n° 083.194.645-87, NAO CONSTA do BancoNacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, ena Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) diasanteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.A aceitaçäo desta certidäo condiciona-se à verificaÇAo de suaautenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho naInternet {http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

raromaçao mORRWTE
Do 3anco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessãrios à identificaçåo das pessoas naturais e juridicasinadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõesestabelecidas em sentença condena=6ria transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aosrecolhimentos previdenciários, a honor&rios, a custas, aemolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentesde execuç&o de acordos firmados perante o Ministério Público doTrabalho ou Comiss&o de Conciliaçào Préviâ.

PODER JUDICLÃRU)
JUSTIÇA DO ITABAL3D

CERTIDAO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABAI.,HISTAS

Nome: JORGE CORREA RUFFINI
CPF: 083.194.645-87
Certidäc n°: 154423514/2018
Expedição: 20/07/2018, às 09:58:18
Validade: 15/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da datade sua expediçâo.

Cert i f i c a - se que JORGE CORREA R OF F I N I
, inscrito (a) no CPF sob o n° 083.194.645-87, NAO CONSTA do SancoNacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, ena Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta certidão sâo de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) diasanteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relaçãoa todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho naInternet {http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇAO IMPORTANTE
Do 3anco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadesnecessários à identificação das pessoas naturais e juridicasinadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõesestabelecidas em sentença condenar6ria transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, aemolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentesde execuçao de acordos firmados perante o Ministério Público doTrabalho ou Comiss&o de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

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

CADASTRO IMOBILlÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadação, datada em 19/09/2018,
sob processo de n°

.

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica ANSELMÒTORRES FERREIRA E OUTRO, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o n°. 24714259504, atualcontribuinte do imóvel de inscrição municipal rf 40669001088315, situado à RUA SILVANOIR F. CHAVESN°: 108 SALA 315 BAIRRO: RECREIO IPITANGA QUADRA: KOOO LOTE: 03E04 LOTEAMENTO: 40 - LOTJD AEROPORTO
, encontra-se quite com os tributos municipais referentes ao imóvel aqui identificado.Rea ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa, quaisquer débitos queenham a ser apurados posterionnente, conforme estabelece o art. 210, §3°, da Lei Complementar n°

21/90 - Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.
Cer*idão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu.
,

Javrei a presente em 19/09/2018 13:15:44, a qual vaiasssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita eArrecadaçäo.

Código de Controle: 110613000030238920180919
Emitida via Internet, às 13:15.44 hs, do dia 19/09/2018

- Validade: 90 dias.

O

OBSERVAÇÃO:
A aceitação desta certidéo está condicionada à verificaçäo de sua autenticidade na intemet no endereçohttp://sefazJaurodefreitas.ba.gov.br:
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documerito.

:ONTRATOSI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária
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PREFEITURAMUNICIPALDE LAURO DE FREITAS
Secretarla da Fazenda Municipal

n, x Departamento de Administraçäo Tributária
Divisäo de Dfvida Ativa

COMPROVANTEDE EMISSÃO DE CERTIDÄO NEGATIVA

Lauro de FreRas - Ba,19 de setembro de 2018

N° Certidão: 1/2018
Inscrição: 40669001088315
Contribuinte: ANSELMOTORRES FERREIRA E OUTRO
Data de Emissão: 19/09/2018
Data de Validade: 18/12/2018

Código de Validação: 110613000030238920180919

Codigo de vandação de emissâo de Certidito Negativa ratificado via Web - http://sefaz.laurodefreitas ba.gov.br

CONTRAYOB
AG: 3 Ñ

sss: ga
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SECRElARIA 1)\ Ft/ENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Cert.oão W 2685684

NOME

GUTOutR FK.ITIREDO RUFFINI

ca certificado que não constarn até a presente data pe,démas de responsabiloade da pessoa nseca ou undKa acr,a
identificada relativas aos te butos adrvinistrados µo' esta Secretana

Esta ett dão engloba todos as seus estabelemmertas quanto à mexistènaa de ceb tos, inclusive as mscatos na Div da
Auva, ce :nmpetéocta ca Procuradona Geral ao Estado ressalvado o dve o da Faænda Pubhua do Estado da Bah a

cobrar cuaisquer debitos que v erern a ser apur ados postemortnente

Enst da em 12/110018 co,*orrre Portana n*91mN se,co vàhda por 60 alas contados a partir da aata de sua
en ssão.

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDÄRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.sefaz.ba.gov.br

Vàl da corr a acroseraação coc¡unta de cadão or:pinal ce inscri;äc ro P ou no CNPJ ca

r
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SITIŒlARI\1)\ F \/ENDA

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código
Tributário do Estado da Bahia)

Cert oäc N' 2685684

GII 31tRFILIFIRIDURilllNI

Elca cedificado q.se náo ranstam ale a presente data pendene as de responsabil dade da pessoa fisica au iundica aci,a
identificada relativas aos te butos adnamstrados µu' esta Seaetaria

sta artib glohn todos n:s seus es abele mer ann: N inenstènoa de an; tos, adusive as inst lius na Div da
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1
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niss3D
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FAZENDÄRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http:llwww.setax.ba.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DA BililA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidadeda Certidäo de Débitos Tributários

Certidño Ne 20182209970

Fme da pela Seewtana da Fazerda da E=tado da Bah a para n toninhuirle

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA.
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.°918l99 EM 19/09/2018 VALIDAATÉ 18/11/2018
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

LAUDO DE AVALIAÇÃODE
IMØVEL URBANO

e

COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÃODE IMÓVEIS

Sidinaldo da Silva Bacelar (SEINFRA) - Presidente

Eliana Santos Souza (SEDUR) - Membro

Marilia Ferreira de Souza (SEDUR) - Membro

Ubirajara Guimarães do Nascimento (SEFAZ) - Membro

Tiara Santa Bárbara Oliveira (SEDUR) - Membro

PREFEITURA MUNIOPAL DE

LAURO DE FREITAS

LAUDO DE AVALIAÇAO DE
IMÓVEL URBANO

COMISSÃO MUNICIPAL DE AVALIAÇÄODE IMÓVEIS

Sidinaldo da Silva Bacelar (SEINFRA) - Presidente

Eliana Santos Souza (SEDUR) - Membro

Marilla Ferreira de Souza (SEDUR) - Membro

Ubirajara Guimaräes do Nascimento (SEFAZ) - Membro

Tiara Santa Bárbara Oliveira (SEDUR) - Membro



1.0 - Apresentaçäo

A Comissão Municipal de Avaliação de imoveis, instituida pelo Decreto Municipal
N°4.322 de 19 de setembro de 2018 e nomeia seus integrantes neste mesmo, vem

apresentar por meio deste, a verificação do Valor de Mercado, do Imovel abaixo

discriminado.

- Cerrtro Ernpresarial Torres Business, Rua Silvandir F. Chaves, IW108, Quadra K,

Lotes 03 e 04, LOJA 315, Recreîo de Ipitanga situado na cidade de Lauro de Freitas
- BA, CEP 42 700-850 Cujo terreno onde foi edificado o empreendimento, possui

uma área total de 2,175 05 metros quadrados.

Data da vistoria: 25 de outubro de 2018

1 1- Solicitante

PREFEITURAMUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, situada na Praça Joäo Thiago dos

5antos, 5/N, Centro, Lauro de Freitas - BA, CEP 42.700-000.

1.2 - Proprietário

MARTECEL ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - ME, com sede na Rua Silvandir
F. Chaves, N° 108, Quadra K, Lote 03 e 04, Salas: 331 e 332, Pitangueiras, Lauro de

Freitas - Ba, CEP 42.700-850.

2.0 - Objetivo da Avaliação

Ocupação do imóvel supracitado para instalação de Órgäo Público, ANEXOS DA

SEDE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

3.0 - Identificação e caracteristica do bem avaliado

Com frente para Rua Silvandir F. Chaves, N° 108, Quadra K, Recreio \pitanga, Lauro

de Freitas/Ba, CEP 42.700-850, cujo terreno onde foi edificado o empreendimento,
possui uma area total de 2.175,05 metros quadrados.

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

Os imóveis aqui propostos possuem 43.91m (quarenta e tres virgula noventa e urn

metros quadrados) de área varrida.
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4.0 - Indicação do(s) método(s) e procedimento(s) utilizado(s)

A avaliação do imovel foi executada utdizando o Metodo da Comparaçäo de Dados
de Mercado, de acordo com a norma de avaliação de imovels urbanos, NBR 14.653-

2 da ABNT Foi empregada uma amostra com elementos semelhantes, situados em

zona de caracteristicas afms, colhidos em imobiliárias locals, de imóveis ofertados
ao mercado atraves de anuncios em jornais de grande arculação, sites

especializados e placas afixadas em imovels. Esta pesquisa foi realizada no mas de
outubro de 2018.

5.0 - Diagnóstico de Mercado

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

Liquidez: LIClUIDEZNORMAL;

Desempenho do mercado: NORMAL;

Número 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 válido equivalente, que representasse os dados da amostra.

Para a composição do calculo, foi considerada a area construida do imovet bem
como o seu estado de conservaçäo, chegando entao ao valor medio de mercado de
R$25,36 (vinte e cinco reais e trmta e seis centavos) por metro quadrado a R$30.24
(trinta reais e vinte e quatro centavos) por metro quadrado.

7.0 - Resultado da avaliaçäo

O imovel encontra-se em bom estado de conservação, situado proximo de pontos
de transporte urbano, centro comercial, facil acesso, estacionamento coberto e

exclusivo.
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Para defimção do valor de aloguel, tomamos como base o valor medio de mercado

por metro quadrado.

(R$44,00 + R$40,00) / 2 = R$42,00 (quarenta e dois reais) por metro quadrado.

Sendo, R$42,00 x 43,91m2 = R$ LB44,22 então,

Esta Comissäo indica, corn fulcro nas dados acima relatados, para locação mensal
dos imòveis, o valor total de R$ 1.844,22 (hummil, oitocentos e quarentae quatro
reais e vinte e dois centavos).

8,0 Encerramento

Valo preserite Laudo de Avaliaçãode Imóvel Urbano digitado em04 (quatro) laudas
escritas de um sò lado, todas rubricadas, e a última datada e assirrada.

Lauro de Freitas, 29 de outubro de 2018.

$idinaldoÀ Silva Bacelar
Presidente da Comissão

4CREA-BA - 19824)

Eliana Santos Souza
Membro da Comissão

(CREA-BA - 59461)

Marilia Ferreira de Souza a

Membro da Comissäo
(CREA-BA - 44252)
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PREFEITT IRA MENICIPAL DE LAURO DF FRFl l AS
ESTADO DA BAHIA CNPJ N 13.927.8l970001-40

DECLARAÇÃO

Declaro que a despesa com a prorrogação de prazo do Termo de dispensa de licitação

n 001/2018. referente o Processo n 20760 De 2018. esta prevista no Projeto de Lei

Orçamentária Anual (LOA) para o exercicio de 2019 tëm compatibilidadecom o Plano

Plurianual (PPA) do Governo e a Lei de Diretrizes Orçamentána (LDO). conforme

estabelece o artigo 16. inciso Il da Lei ComplementarFederal no 101 de 2000.

DOTAÇÃOORÇAMENTÅRIA:

02.1300.2031.33903600.00

Lauro de Freitas, 14 de Novembro de 2018.

CELENE DINIZ ROCNA
COORDENAÇÃODE EXEC ORÇAMENTÁRIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO
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Contraadoria Gerd do Mur einio

Relatório n°971/2018

ASSUNTO UNIDADE REQUISITANTE PROC ADM. N°

Renovação contratu.¾ Controladona Geral do 19511/2018
Municipio

Fundamentaçäa Lei n° 8.666/93, art. 57, inc. 11

Valor estimado
Objeto Pedida de renovação contratual por mais 30 meses ao contrato 0002018

ITEM(NS) DE VERIFICAÇÄO

DA ANALISE
Apos submeter todas as peças que compãem os autos a anakse. Constatou se a regularidade da instru ão
Diocessual

DA CONCLUSÄO
Es pos& c considerando os documentos apresentados opino pela prosseguimento do feito uma vez gue o
pedido encontra se APTO em sua fase nstrucional

Encaminhem-se os autos e todas as suas peças a Procuradona Geral do Municipio para anabse lundrea do
pedido e a devida elaboração do contrato

Este eo relatono
SMJ

auro de F reltas/Ba 26 de Novembro de 2018

MÁrgaret p Luceda
Coorganádora de Normas e
Procedimentos-CGM

Ciente
Proceda- q solicitado
Em 26 0 8

Apio Ýi gre Nascimento
Controla or Geral do Municíp o

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

l
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNIClPIO

PROCESSO AD311NINTRATIVO N": 20760 2018
ASSUNTO: RENOVA AD C(KERATi lAl
INTERESSADO: CONTROLAIX)RJAULKAL lX) 111 NICIPlu

DESPACHO

( utda-se de pedido larmulado peb Controladoria tieral du 11unicipio para emissan de

parecer acerca da possibilidade de Renoi ação de Comrato de Locaçúo da sala comercial que

Í11001003 3 SLlperiniCDdÙllCidÖ¢ (. OUVÜDION

(A Ti QUC O p;OCCSSO CilcOntrdue Mini 8 Ad\ Idd TILHll¢T3ÇÕO, SCDAO DCCC15310

encaminhar ao setor requisitante para que proceda a referida numeração.

Outro fato a ser ventilado é a necessidade de adequar-se ao Decreto Municipal_n"
4.451/21118, que dispõe sobre a adação de medidas administratitas para ledução das despesas.

6003 00010 CSÎ36CÍCCC ON pfDCCdillenha de CDCCTTJD10DIO da C\CUtlÇŠn OTÇalllfilitifl3 C

financeira dos órgãos da administraçào direta e timdes. para elaboraçào do 13alanço referente

ao LXercicio de 2018. no ämbito da Admmistração Publica do \lunicipio de Lauro de 1 renas.

nu forma que indica e dá outras pon idancias

O artigo 4' Jo referido Decreto thmicipaL determina a reduçao de 25°a nas

Ë
LdÇÒCM ÖC lillO\ CI%. NCO O \ CUlllas

D \ 41 10 ( \Ø llt Dial'I ON

trt. 4'- · at .itermm.uli i U.'ell, I
*

"" lunW por un1 o da, spre wili I k N.lo
i mn .e -

No caso _em _tgja, a celebracão do presente aditivo, deve conter a annência do

propnelano ou a notincueño do mesmo. paia o det ido proweetamento do letto

CDdO USillTI. CIltdfillll ICilbW 05 Jtd J ( (lÑÍ. p3rd 400 fddh/C OllnlfTaÇ3 N dub alllON,

U ICRTPO QUC)UDÎC 3 dCCÍ fûÇÒØ 00 11011Ñ03 ŠØ du pfdpTICldflu A ÍlnO\C CCFCJ À3 TUdliÇÕO AU

pfc5011ÎC CODU'GÍO.

.\pos dere o expediente retornar a esta Procuradoria Juridica para andiise e

manîlestação acerca do pleito,

I auro de Ereitas (RA e 10 de dezembro de 2018.

Cida da Nilva Santos Crusoé
Procuradora do \1anielpio

Paci 1
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Gm.nl - Resposta - Solicitagno Reaiume de vahir https ma(I google.com/snail u irk 454hhes 2d6&r len-pt&sea.

3) O decreto não ve:o ane×o

4) Arnanhã cedo, envio por e-mail corno anteriormente a niinha manifestaêãodeinteresse em renovar com
os parâmetros atirnst

5) Apos reto aguardarei o aditivo para assinatura preferencialmentena minha residènciaou em local
público de facd acesso

8) Favor enviar previamentepor e-mail o aditivo ajustado, para anåhse

Att Jorge Ruffini

Em 19/12/2018 13 05, fabiana pessoa <fon pessoa@gmailcom escreveu

1 \qu.irlo aind.t jure. analise, a dcca u 9 da P\ll l S E \/ de u 4 4 5 i de
l') I l

2111 H

Segue anexo a esta resposta

Atenciosamente,
Fabiana Pessoa de Oliveira
Coordenadora Executiva

Em ter 18 de der de 2018 as 1T 09, Jorge Ruffoi on 9 . 'nul escreveu
EM TEMPO

Boa tardel

Favor intoimar quanto ao Drazo de renovacée oo contrato e por quarto ternpo durara a supressäo de
25%?

Aguardo ainda para ardse o decreto dâ PM1 F/SEFAZ de n 4 451 de 29/11/2018

Conforme ja comunicado a Sra Renata Xavier so estatel na adade ate 21/12/2018 n,e ausentando
apos do Estado da Bah a ate 09:01/2019

Att Jorge Ruffini

---- Mensagemencarn nhada -

De Jorge Ruffini<mffinghetmadcom>

Data 17 de dez de 2018 17 19
Assunto Re Resposta - Solicitação Reatuste oe va or

Gm.nl - Resposta - Solicitagno Reaiume de vahir https ma(I google.com/snail u irk 454hhes 2d6&r len-pt&sea.
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Gmali - Resposm - 'soliatagio Reajuste de \alor https: mil google om mail ti 0 ik=454bbec2dú&sien
p &,ca

Para feb ana pessoa <t :essom opm r

Oc:

TTaxio das rnwidgers centeu:Jes t:Cuiki

(Teve cas marsagens antereves acuno)

JorgeRuffirà <ruffirtij@hotmaikoom> 19 de dezernbro oe 2018 16 44
Para fabiana pessoa furtpedsca@gtnad.com>

Em tempo.

O anexo decreto veio siro

Sds J Ruffiro

[Tex!ô aas rnFasagen=, anterums r< total

Jorge Ruffini <ruffinij@hotmadcom> 19 de dezembro de 2018 16 46
Para fabiana pessoa <fbn pessoa@gmailcom>
CC Jorge Ruffini <ruffimj@hotmailcom>

Boa tardel

Eo més de riovembro,quando sera quitado

Att Jorge Ruffirn

Ern 19/12/201813 06 fabiana pessoa abn pessoa pmad co-n> escreveu

tenciosainente,

Em see 1T de dez de 2018 as 18 19 Jorge Ru'fini raftn:ngwxn M com> escreveu
(Texto das rnensagens artenores cculta)

(Texto das mensageris arrenores realta)

fabiana pessoa <fbn pessoa@gmailcom> 21 de dezembro de 2018 11 08
Para Jorge Ruffini <ruffing@hotmallcom>

Te to das a enwgens alitenores ocale]

Gmail - RespoMa - Solicita Go Reajuste de Wlor https m:nl google com mail ti 0M=454bbet?dh&siew piksca >

Para febanapessoa 9 :essoaggme co

Cc:

[Texto das rnwisagens an:wie r:s u uita,

[TeX*C cas marsagens antennos u<:ulo|

Jorge Ruffini<ruffirújghotmailcom> 19ßeße2embro de 2018 16144
Para fabiana pessoa<fbn peëàoa@gtnageorn>

Em tempo,

O anexo decreto veio sire

Sds J Ruffin.

[Tero nas rnensagens antenores ry a in!

Jorge Ruffini <ruffinij@hotmadcom> 19 de dezembro de 2018 16 46
Para fablana pessoa <fbn pessoa@gmailcom>
CC Jorge Ruffini <ruffimj@hotmailcom>

Boa tardel

Eo mês de novembro,quando será quitado

Att Jorge Ruffirn

Ern 1902/2018 1306 fablara pessoa ebn pessoa na co n escreveu

\14 IRii AlTlclut,

Em seg 17 ae dez de 2018 as 18 19 Jorge Ruin rufbre:dewyn,alcom> escreveu
edo das mensagens an•enores oraltä

(Texto das inensagens anteriores ocultal

fabiana pessoa <fbn pessoa@gmailcom> 21 de dezembro de 2018 11 08
Para Jorge Ruffini <ruffing@hotmailcom>

iTexto ins Trensagens antenores coulta]

nef l 12 20\¾ ll IIN



Ül lail - Reg0513 - SU Ít'Ititção Risijitste de Valo: itups mal yttorie.covil niaal ti o 'I J lbbec2tio .new pl se

Segue anexo a esta resposta

i IlÍl flTIC bl O J1RUCIClt O .L Sr.I ÌÒ.IldfJ idt ItT, si Aft ] DJ CR$dtit al t .2 | 2 il l M

Atenciosamente.
Fabiana Pessoa de Oliveira
Coordenadora Executiva

[Texto das mensagens anterwes ocuNo!

decreto 4,451.pdf
$4K

fabiana pessoa <fbn pessoa@gmal com> 19 de dezembro de 2018 14 06
Para Jorge Ruffini <ruffintj@hotmailcom>

Boitarde,

Ciente quantoao mês de Setembro devendosetembro e outubro serem quitados até o

dia 21 e não otitubro e Novembro

Atenciosament¢;

',1btana i e,si>.t de ( Mix t -r i

[lerlo J,as mettagens ariteiloies DCulluj

Jorge Ruffini <ruff nij@hotman corno 19 de dezembm de ?0 18 16 41

Para fabiana pessoa «fbn pessoa@gmailcam>
Cc Jorge Ruffeni <ruffing hotmail com>

Em resposta

1) Adttivo de prazo por mais 06 (sels) meses, ate 30/06/2019,com a reduçëo dos 25% do decreto

2) Fazer constar obngatonamenteo percentualde reducäo e a citaçâo do decreto com data e número, no
aditivo

Jof6 om t
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utnail - Kesposta - Solicitaçño Reajusie dc Valor https mall google com m,nl u IPik--04hhec 'dokuun pl e
'

No aguardo.
[lexto das merisagens ante'iores cetato

lexio das inturaagens anteflOf 5 CCLit

Jorge Ruffini <ruffmij@hotmal Com> 17 de dezembro de 2018 18 19

Para fabiana pessoa <fbn pessoa@gmal com>

Boa tarde Sra Fabiana.

1 ) FAVOR ACUSAR RECEBlMENTO

2) FAVOR FORNECERCOPIA DO DECRETO N°4 451 de 29/11/2018. NAO LOCALIZADONA INTERNET.

3) FAVOR INCLUIRO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 PARA PAGAMENTO JUNTO COM OUTUBROE
NOVEMBRO DE 2018
ESTES 03 MESES NÃO FORAM PAGOS

Att Jorge Ruffmi
[lextodas mersagens antenares ocult.]

Jorge Ruffini ruffim)@hotmailcom> 18 de dezembro de 2018 17 09
Para 'fbr pessoa@gmailcom" <fbn pessoa@gmailcoma

Cc Jorge Ruffirt <ruffmij@hotmailcom>

EM TEMPO

Boa tarde

Favor informar quanto ao prazo de renovaçäo do contrato e, por cuanto 'empo durara a supressäo de 25%9

Aguardo ainda para anabse o decreto da PMLF/SEFAZ de n 4 45" de 29/11/2018

Conforme a comumcado a Sra Renata Xavier. so estarei na cidade a:e 21/12/2018 me ausentando apos
do Estado da Bahia, ate 09/01/20119

Att Jorge Ruffini

---- Mensagem encaminhada ----

De Jorge Ruffini <ruffm;@notreallcom>
Data 17 de dez de 2018 17 19
Assunto. Re. Resposta - Solicitaçào Realuste de Valor
Para fabiana pessoa <fbn cessoa@gmal co,
Oc

exto das lionsagens antenores okol

fabiana pessoa <fbn pessoa@gmal com> 19 de dezembro de 2018 14 04
Para Jorge Ruffim <ruffinli@liotmadcom

utnail - Kesposta - Solicitaçño Reajusie dc Valor https mall google com m,nl u IPik--04hhec 'dokuun pl e
'

No aguardo.
[lexto das merisagens ante'iores cetato

lexio das inturaagens anteflOf 5 CCLit
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tena Respoua - NoÑtilat; o Reajuste de Klot ilups niall google t.om mail u 0 'ik 454hl,«2dti&oen pl&¾e

Inic:o da mensagem encamin,ada

De: Jorge Ruffml <ruf5r o-mail corn>
Data: 30 de outubro de 2018 12 25 40 BRT
Para: fabiana pessoa <fo, Dessoa@gt,a! -

CC: Lauro freitas <cocidenslaaegan gr,a >

Assunto: Re: Resposta - Solicitação Reajuste de Valor

[Texto das r-ensagens anteriores oculto]

fabiana pessoa <ftn pessoa@gmallcom> 31 de outubro de 2018 08 14
Para ruff nij@hotmaatcom

ßom dia Senhor Ruffini,
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Da

I

Atenciosamente,
I abiana Pessoa de Oliveira

(71 ) 2132-3555 | {71) 99736 -5807

Jorge Ruffini <ruffini;@hotmailcom> 31 de outubro de 2018 10 06

O Para fabiana pessoa <fbn pessoa@gmallcom>
Cc Jorge Ruffini <ruffiry@hotmail com>

Bom die Sra Fabiana,

Ciente

Att Jorge Ruffini

fabiana pessoa <fbn.pessoa@gmailcom> 17 de dezembro de 2018 10 20
Para ruffinij@hotmalLcom

Lena i

- Resposu - 'solicitaçio Rea uste de kattu hups mail google com mail u 0 h 454hbec2doknew p1&se

inicio da mensagem encaminnada

De: Jorge Ruffml <ruf5r goammil corn>
Data: 30 de outubro de 2018 12 25 40 BRT
Para. fabiana pessoa <fon oev;oa@y,e ,

e=

Cc: Lauro freitas <coa dena oÿm@gmo U. >

Assunto, Re: Resposta - Solicitação Reajuste de Valor

Texto das r ensagens antenores coulto]

fabiana pessoa <fbn pessoa@gmallcom> 31 de outubro de 2018 08 14
Para ruff nij@hotmad com

Bien Jt i Stabler RulhnL

tenciosamente,

exto tjas mensagens alitellores ocultoj

Da

Atenciosamente.
Fabiana Pessou de Oliveira

(71 ) 2132-3555 / (71) 99736 -3807

Jorge Ruffini <ruffinil@hotmailcom> 31 de outubro de 2018 10 06
Para fabiana pessoa <fbn pessoa@gmallcom>
Cc Jorge Ruffmi <ruffim;@hotmallcom>

Bom die. Sra Fabiana.

Ciente

Att Jorge Rufhn:

fabiana pessoa <fba.pessoa@gmallcom> 17 de dezembro de 2018 10 20
Para ruffimj@hotmaitcom

B<,m ch.::Nohlst it innt

2016 2l 22(HSllab
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M Gmail fabiana pessoa <fbn pessoa@gmalLcom>

Resposta - Solicitação Reajuste de Valor
14 mensagens

fabiana pessoa <fbn pessoa@gmall com> 30 de outuoro de 2018 11 49
Para ruffing@hotmailcom. Lauro frellas <coordenacacogm@gmadcom>

bom J:a benia,« Rufnix.
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Atenciosamente,
Fal>iana Pessoa de Oliveira

(71) 2132-3555 | {n) 99736 -5807

Jorge Ruffini <ruffintj@hotmailcom> 30 de outubro de 2018 12 25
Para fabiana oessoa <fbn pessoa@gmadcom>
Cc Lauro freitas <coordenacaoegm@gmadcom>

O
Sra Faolana, Boa tarde,

Näo entendi a sua recusa e ruto menos a expheação

Eu apenas responds, o que velo proposto no e-mal da Sra Renata Xavier para melusäo dos custos da
TAXA CONDOMINIALe do IPTU

Att Jorge Ruffmi

Freno aas ,wrsayns anten,ms ,cum

fabiana pessoa <fbn pessoa@gmancom> 30 de outubro de 2018 15 35
Para gabinetecgmlauro@gmancom
Cco ibn pessoa@gmadcom

Eriviado do meu iPhone

l of6 21 12 2018 11 0
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fabiana pessoa <fbn.pessoa@gmail.com>

Resposta - Solicitação Reajuste de Valor
14 mensagens

fabiana pessoa <fbn pessoa@gmailcom> 30 de outubro de2018 ft49
Para ruffing@hotrnailcom, Lauro freitas <coordenacacogm@gmad.com>
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Aguardo resposta, para que possamos dá andamentoao seu processo.

Atenciosamente,
Fabiana Pessoa <fe Oliveira

\/ I A

{71) 2132-3555 | (71) 99736 -5807

Jorge Ruffini <ruffim;@hotmailcom> 30 de outubro de 2018 1225
Para fabiana pessoa <fbn pessoa@gmadcom>
Cc Lauro freitas <coordenacaoegm@gmadcom

O
Sra Fabiana, Boa tarde,

Não entendi a sua recusa e muito rnenos a explicação

Eu apenas responde, o que veio proposto no e-man ca Sra Renata Xavier para inclusäo dos custos da
TAXA CONDOMINIALe do IPTU

Att Jorge Ruffini

edo r:E ,wr=,T]Pnt antennres ylly)

fabiana pessoa <fbn pessoa@gmancorn> 30 de outubrode 2018 15 35
Para gabinetecgmlauro@gmal com
Cco 'bn pessoa@gmancom

Enviado do meu IPhone

l of6 21 12 21118 11



DECLARAÇÃO

Eu,JorgeCorrêaRuffini,brasileiro,aposentado,portadorda
cèduladeidentidadene00584197-64,SSP-BA,inscritono
CPF/MFsobon°083.194.645-87,locadordasalacomercial
designadapelonúmero315,noterceiropavimentodoEdifício
EmpresarialTorresBusiness,situadonaRuaSilvandirF.Chaves,
QuadraK,Lotes3e4,LoteamentoJardimAeroporto,Laurode
Freitas/BA,CEP42.700-000,pormeiodacelebraçãodoContrato
deLocaçãodeImóveln9001/2018juntoaPrefeituraMunicipal
deLaurodeFreitas,informoterinteresseemformalizara

aceitaçãodaprorrogaçãodeprazodocontratodealugueldo
referidoimóvel,pormais06(seis)meses,e,fazendoconstar
aindatextualmentenoaditivo:...anecessidadedereduçãodo
percentualde25%(vinteecincoporcento)novalormensal
atualdoaluguelcontratado,porforçadoestipuladonoDecreto
n.°4,451,de29denovembrode2018,daPrefeituraMunicipal
deLaurodeFreitas.

LaurodeFreita19dedezembrode2018.

JorgeCoAuffini

Proprietário

CPF/MFn9083.194.645-87

DECLARAÇÃO

Eu, Jorge Corrêa Ruffini, brasileiro, aposentado, portador da
cèdula de identidade ne 00584197-64, SSP-BA, inscrito no
CPF/MF sob o n° 083.194.645-87, locador da sala comercial
designada pelo número 315, no terceiro pavimento do Edifício
Empresarial Torres Business, situado na Rua Silvandir F. Chaves,
Quadra K, Lotes 3 e 4, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de
Freitas/BA, CEP 42.700-000, por meio da celebração do Contrato
de Locação de Imóvel ne 001/2018 junto a Prefeitura Municipal
de Lauro de Freitas, informo ter interesse em formalizar a

aceitação da prorrogação de prazo do contrato de aluguel do
referido imóvel, por mais 06(seis) meses, e, fazendo constar
ainda textualmente no aditivo: ...a necessidade de redução do
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) no valor mensal
atual do aluguel contratado, por força do estipulado no Decreto
n.° 4,451, de 29 de novembro de 2018, da Prefeitura Municipal
de Lauro de Freitas.

Lauro de Freita 19 de,demmbro de 2018.

Jorge Co i uffini

Proprietário

CPF/MF no 083.194.645-87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
CONTROLADORIA GERAL

JUSTIFICATIVA

Considerando que a Controladoria Geral do Município atraves da Superintendenciade Convénios e
Contratos faz gestäo dos documentos publicos em decorrencta do exercicio de atividades
especificas do setor

Considerando que para subsidiar respostas e prestaçäo de contas aos orgãos e entidades publicas
federais estaduais e municipais houve a necessidade de retirar pastas de arquivos guardados pela
Mult: Storage Armazens Gerais Serviços Ltda que devido ao termino de contrato näo podem ser
devolvidas e estäo armazenadas na sala do setor dificultando fisicamente o bom andamento dos
trabalhos

Considerando a necessidade de adequação do espaço físico e sua infraestrutura na busca de
melhores condiçöes de trabalho para os servidores da Controlacona Geral e seu publico externo.

Considerando a necessidade de contrataçäo de um espaço fisico para armazenar matenais,
equipamento e outros pedinentes a Controladona Geral proximo a sua estrutura existente.

Considerando tambem que a Administraçäo Publica näo disponibiliza imóvel própno para instalaçâo
mencionada

Considerando que a sala 315 atende as necessidades para instalaçöes da unidade acama desenta e
a sua localização facilita nas atividades diárias pela proximidade com demais secretanas como a
PGM, SEFAZ, SEGOV e outras

Considerando que o municipio não dispöe de recursos para construir uma sede propna para abrigar
a Unidade acima descnta.

Considerando que o preço proposto está compativel com os preços do mercado imobiliário do
Município,

Considerando que a escolha recal sobre um espaço fisico novo e que não havera grandes custos
com adequação para o seu uso:

Considerando que o processo foi aberto no dia 23/10/2018 antes da publicaçâo do Decreto N °

4.451 de Novembro de 2018; com tudo como o processo é para renovação de Janeiro de 2019 o
locatário aceita a redução dos 25% para a parcela de dezembro e aceita a supressão do aditivo de
prazo até junho/2019 conforme o decreto

Rua Silvandir F. Chaves, 108, Qd. K, Lt 3,4, Loteamento Jardim Aeroporto, Edifício Torres Business, 3° Andar,,54
328, Lauro de Freitas - Bahia CEP.42700-000

Telefone: (71) 3369-4235 E-mail: coordena<aacgm@gmail.com '-

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
CONTROLADORIA GERAL

JUSTIFICATIVA

Considerando que a Controladona Geral do Município através da Supenntendenciade Convénios e
Contratos faz gestão dos documentos pubhcos em decorrencia do exercicio de atividades
especificas do setor

Considerando que para subsidiar respostas e prestação de contas aos orgãos e entidades pLablicas
federais estaduais e municipais houve a necessidade de retirar pastas de arquivos guardados pela
Mult: Storage Armazens Gerais Serviços Ltaa que devido ao terrmno de contrato não podem ser
devolvidas e estão armazenadas na sala do setor dificultando fisicamente o born andamento dos
trabalhos

Considerando a necessidade de adequação do espaço fisico e sua infraestrutura na busca de
melhores condiçöes de trabalho para os servidores da Controlacona Geral e seu publico externo.

Considerando a necessidade de contratação de um espaÇo fisico para armazenar matenais.
equipamento e outros pertinentes a Controladoria Geral próximo a sua estrutura existente.

Considerando tambem que a Administraçäo Pubbca não disponibiliza imovel próprio para instalaçäo
mencionada.

Considerando que a sala 315 atende as necessidades para mstalaçöes da unidade acima desenta e
a sua localização facilita nas atividades dianas pela proximidade com demais secretanas como a
PGM. SEFAZ, SEGOV e outras:

Considerando que o municipio não dispõe de recursos para construir uma sede propna para abngar
a Unidade acima desenta,

Considerando que o preço proposto está compativel com os preços do mercado tmobiliário do
Município,

Considerando que a escolha recal sobre um espaço fisico novo e que não haverà grandes custos
com adequação para o seu uso:

Considerando que o processo foi aberto no dia 23/10/2018 antes da publicaçäo do Decreto N *

4.451 de Novembro de 2018: com tudo como o processo e para renovação de janeiro de 2019 o
locathrio aceita a reduçâo dos 25% para a parcela de dezembro e aceita a supressâo do aditivo de
prazo até junho/2019 conforme o decreto

Rua Silvandir F. Chaves, 108, Qd. K, Lt 3,4, Loteamento Jardim Aeroporto, Edifício Torres Business, 3° Andar,Saß
328, Lauro de Freitas - Bahia CEP.42700-000

Telefone: (71) 3369-4235 E-mail: coordena<aotgm@gmail,com -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
CONTROLADORIA GERAL

Diante do exposto, ressaltamos a necessidade de prorrogaçäo por 30(tnnta) meses e ou ate que
sejarn concluídas as negociações referente a nova sede para funcionamento das secretanas por
este imovel reunir as condições adequadas para manutençäo do funcionamento da
Supenntendéncia de Convenios e Contratos em localização estrategica próxima da Controladona e

des demais Secretanas SEFAZ, PGM e SEGOV Estando o locador ciente de que de dezembro de
2018 a junho de 2019 o valor praticado sera supressão de 25% conforme o decreto. estando a

dilação deste prazo vinculada a vahdade do decreto n" 4 451. de novembro 2018

O
Inclui ao processo, justificativa, com a finahdade de demonstrar o desenrolar do mesmo conforme
lapso temporal

Lauro de Freitas. 21 de novembro de 2018

Fabiana Pessoa.de Oliveira
Coordenadora Executiva

Matricula n" 70902

O

O

Rua Silvandir F. Chaves 108, Qd. K, Lt 3,4, Loteamento Jardim Aeroporto, Edificio Torres Business, 3 Andar, Sala
Telefone:32 o d4e2F3r5
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
CONTROLADORIAGERAL

Diante do exposto, ressaltamos a necessidade de prorrogaçäo por 30(tonta) meses e ou ate que
sejam concluidas as negociações referente a nova sede para funcionamento das secretanas por
este imovel reunir as condições adequadas para manutençäo do funcionamento da
Supenntendéncia de Convènios e Contratos em localização estrategica próxima da Controladoria e

das demais Secretanas SEFAZ, PGM e SEGOV Estando o locador ciente de que de dezembro de
2018 a junho de 2019 o valor praticado sera supressão de 25% conforme o decreto. estando a

dilação deste prazo vinculada a vahdade do decreto n" 4 451, de novembro 20 18

O
Inclui ao processo, justificativa, com a finahdade de demonstrar o desenrolar do mesmo conforme
lapso temporal.

Lauro de Freitas. 21 de novembro de 2018

Fabiana Pessoa de Obveira
Coordenadora Executiva

Matricula n" 70902

O

O

Rua Silvandir F. Chavg 108, Qd. K, Lt 3,4, Loteamento Jardim Aeroporto, Edificio Torres Business, 3 Andar, Sala
Telefone:32 L
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N": 20760 018.
\SNL NTT): PRORR(XiAt À() (X)NTR;\lO N°00020\8

- Lut'AÇÀO DE INK)VEL
INTERENNADO: 0 TNTR LADDRL\ GER.\l DO MUNKTPKL

PARECFR JURÍDICO

F%10\lA: PR(IlŒ00At À() (431R\T(
Dial4 M \ Di i K i l Al, \f a l\L IN i \ Ot t \RT '4
D\ IH N' Nonne MINI'i\ 00 CONlKAlfi
DECRETO 310NICIP4l 4.4510018. RLDL( tO Di
DESPLSA. POwlUILIDADE.

I -- RELATÒRIO

1313,0 JC COHAUÍRI \tIthÀlCD t]DJUt dp nlÑ\Ìldade dC pfdlTOgdÇau JC CODlfdla

Öf Ì CJÇÜD pf 171dh IlfinIdi HIGNCs llTld\Cl pHO mdDiff ti ÎlnODIL.tHlcDIO Ât

Supermtendõncia de Cuni nios e Contratos

Informa na Soncitação de Despesa e Contratação (SDC) que o irnável estã

locahzado na Rua Nürmdir f . tanes. QuaJra K. Lotes .i e 4. Latearnento Jardim Aeroporto.
1:niro de I reitas 13.L CLP

4¯'.700-DMU. inbrma ainda que o referido iinosel penence ao Mr.

JiIRtd i ()RRI \ Rl 11i\l

O processo foi instrtúdo, entre outros, com os seguintes documcntos: 1) SDC

assinado pelo C<mtrolador Geral ill 02R 2) Contrato de Iocação de Immel dis. 03/ff9); 3)

Documentação do imór ei ( H. I W I L: 4) Fise:dizaçào de t. ontrato (fls. 14 15 I: 5) Declaraç io do

proprietano informan&i que tem imereue na prorroga do do contrato ilh. 17L 6) Justilicati\a

du Secretaria ills. lm. Doctmientaçúa do Proprietúrio ilbl920e 7)Ccílidõcs de regularidade

I incal tih. 21 271: 08) Laudo de haliaçúo de imoici, ul.28 3]¾ 09) Dotaçúo ()rçamentaria

UL. 330. 10) Relatono n° 97\ 18 da ('ontroladoria tieral do Muniapio opinando pela

"regularidade da instruçúa proceaual e pelo prosseguimento do feito (n. ½: l i llespacho
POM ilh.35r. \2) Notincaçào do Locador - Redução Decreto Municipal 4.45\ 201R (IL.

36/41); 13) Declaração de anuênciapara redqç o pelo período de sigëncia do Decreto th. 42 t

6) Justificativa da Secretaria (fls. 43/44);
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Supermtendõncia de Cuni nios e Contratos

Informa na Soncitação de Despesa e Contratação (SDC) que o irnável estã

locahzado na Rua Nürmdir f . tanes. QuaJra K. Lotes .i e 4. Latearnento Jardim Aeroporto.
1:niro de I reitas 13.L CLP

4¯'.700-DMU. inbrma ainda que o referido iinosel penence ao Mr.

JiIRtd i ()RRI \ Rl 11i\l

O processo foi instrtúdo, entre outros, com os seguintes documcntos: 1) SDC

assinado pelo C<mtrolador Geral ill 02R 2) Contrato de Iocação de Immel dis. 03/ff9); 3)

Documentação do imór ei ( H. I W I L: 4) Fise:dizaçào de t. ontrato (fls. 14 15 I: 5) Declaraç io do

proprietano informan&i que tem imereue na prorroga do do contrato ilh. 17L 6) Justilicati\a

du Secretaria ills. lm. Doctmientaçúa do Proprietúrio ilbl920e 7)Ccílidõcs de regularidade

I incal tih. 21 271: 08) Laudo de haliaçúo de imoici, ul.28 3]¾ 09) Dotaçúo ()rçamentaria

UL. 330. 10) Relatono n° 97\ 18 da ('ontroladoria tieral do Muniapio opinando pela

"regularidade da instruçúa proceaual e pelo prosseguimento do feito (n. ½: l i llespacho
POM ilh.35r. \2) Notincaçào do Locador - Redução Decreto Municipal 4.45\ 201R (IL.

36/41); 13) Declaração de anuênciapara redqç o pelo período de sigëncia do Decreto th. 42 t

6) Justificativa da Secretaria (fls. 43/44);



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO

J ÀUkÎlÌlut LL Couldenddufd Í \CCUll\d. [10, UlÍnfllla QLIC
'' tjue este imi)\ci

reuni as condições adequadas para manutenção do funcionamento da superintendência
de Contênios e ( ontratos em localização estratégica prátima a Controladoria e das

demais Secretarias NEFAZ, P(A1 e $1.60\. Estando o locador ciente de que dezembro

de 2018 a junho de 2(II9 n salor praticado ocorrerà a supressão de 25% conforme

Decreto 4.451/2(118". i ll -m

I o bres e relulario.

II - El NI) 01ETI \f 50
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NUNSû NC Öd. CUll10 NinipÌCs OrlCULlÇÜØ \ttflAÍCD. \lk:indO Llü\lÌÍ:iE 11

Administração Pubbca na tomada das decisões que atend;nn primordialmente a Onalidade de

interesse público e a obserrãncia dos principios expresos no capui du artigo U da

CODSillUiÇànÊ'edCf3L 03553-90 3 C\pdf a que we segue

0111 OfDIBL Li Ø\CilÇJ O Clu dC Liliúbse eilcolatra-se lastretain eni colitr;ito de

hsc:içao. espécic dc "t outrato thi .\Jministraçùo
.

regido pehi direito pritado. com unia

obrigatónu derrogaçào pelo direito púbbco. naquilo em que lhe for de encontro.

\1esmo sendo espécie de Tontrato da Administração". regido pelo direito

PTRDAO, ÌRI lima uhrigatoria derrogaçño ],elo direito pùblico.:laqildeeili tµie o corttrariar.

Í3dsk) ËOrlTid, DU Ì1Ú GlÍdf CRl p!OffDÇdÇÒØ QUI ICmpO ITidelelT3110ada AD Ot.ptllELITO

de locaçño limiado pela Administraçào Publica, pois s iobidor ao tylanio disposto no artigo 7

43". Ja Lei X MER que nos informa que "é redado o contrato com prazo de vigëncia

jüdffffmŠnd(ÍØ d tyldÌ.COnsetjtientenldflic, ÀC\t SCf *Cl11pfe pOf pfd 0 (Iditil/HHutŸU,

O I ribunal de Contas da União aesim tem entendendo sobre a matèria posta

em debate. textual "Contudo., a mera participacão de ente da Administracño em uma

relação contratual caracteristicamente pris ada não des e significar a incidencia integral

do regime de direito publico. Dal a necessidade de se diferenciar os contratos prisados

praticados pela administração dos contratos administrativos propriamente ditos. L..) _Não

há óbicc, puis, a prorrogacões sucessimas de contrato em que a Administracão seja

locatäria com fundamento no artieu 24, i da Lei n" 8.6t>6/93C..) partilhodo entendimento

de que não se aplica aos contratos de locação em que a Administração Pública é a locatúria

a ponibilidadede ajuste., verbais e prorrogações automaticas por prazo indeterminado.

condiçSo presista no artigo 47 da La n" C4541 (...?" L\cordão n" 1.12T2tMN. Plenario. ret

Min. Benjamin Z.amier apud .Il SIL\ l1LillL .\larçaL C,nnentarms a I.c; Je Iwitaça, e

t'autruim 4dminntralism. 143 ed. Não Paulo: Dialetica. 2010. p. 70 - onginal nao

destaca M.

Assim, havendo interesse justificadoda Administraçãof fis. 43/44), entendo não

ha r óbice ao pedido de prorrogação de prazo, monnente por encontrar ampara legal
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t Principio da I xgahdade a f swa prorroyaç ão sera lomullizada por meio du 2
' I ermo Aditivo,

com base na documentação colacionada aos autos.

No entanto, o prazo de prorrogação detera ser de 06 iseis) meses. uma ser que a

anuencia do I ocador, acostada as folhas 42, ë pelo prazo de vigência do Decreto, e ocorrendo

prorrogaçäu necessaria sera nota notilleação e anuència

(huro ponto a ser sentilado e a iminancia de mudança de sede da PMI E para o Centro

Minnätnitha til que ocasionara a rescis3e da maioria dos contratos de locação. Uma iez

que todas as Secretarias que nän possuem sede propria serão realocados no CAl F.

Por fim, cumpre mencionar a entrada em sigur do Decreto Municipal n" 4Æ1/2018. que

diep e schre a adogno de methda, admimstratuas para reduçúa das despesas. hem como estabelece os

procedimentos de encetramento da execu no orçamentaria e Guanceita dos orgùos da admmistração

duem e tundos para claboragno do Bakuiço refereme ao brereieio de 2018. no Smbito da

Administração PuNica do \hiniapio de Lauro de f reltas, na forma que indica e da ouiras protidene:as.

O artigo do retemks Decreto \lumeipaL Jetermma a redução de despesas ate o dia

W de µmlua de 2fli elencando para tanto as restrições e orientações no que lange a reduçän de

alguma, despesas. como locaçoes e celebras es de termes adows que imphquem em acresemio de

Ob]Cid. SUDäØ \fÍßninN

DA RFOUCÄO DE DENPESAS

Art 4°. Fica determinada a redução de 25¾ (vinte por cento) das

despesas com locação de imóveis.

O
No caso em tela. a celehia ão do presente aditne unporta na reduç3o de 25°o (smte e

uno por centoi no valor atual do contrato %1otne pelo qual como pela leuahdadede sua celebraeno,

desde gile occira a redil ha em 25"o (\ mic e no) poi cento da \alor do contrato. pertalendo u talot

mensal de RS 1
iBI).U(i t hum mil, tre/ento, e anyilenta remW
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III - CONCLUSÃO

Ante o exposto e documentos constantes nos autos, opino pela legalidade do

pedido de prorrogação de prain do contrato administratino u" 01/2018, (locação de

imóicl - artigo 24. \. Lei n" 8.666/93). com supressün de 25% do salor original, detendo

ser aplicado o salor mensal do aluguel de RS 1.350,00, pelo prato de 06(seis) meses,

ECSMlÍlandu Ulndil t]UC 3 H3t0BE3 du FCieridO CilcDDifa-NC \\¾hkÌ3 pur USla blgllut:TI3 e Acte SCT

apensada aos autos.

Antes do prosseguimento do feito, assim como considerando o quanto
disposto un Comunicação Interna 06/2017 - PGNI. devem os autus seguir para o

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

de delegação expressa, para deliberacão sobre a matéria.

É o Parecer

l auro de i rettas .\ L 28 de de/crnbro de 20 I 8.

Cida da Nils a Nanta Crusué
TOchrdAOld dO MUDICÍplO

e
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disposto na Comunicaçño Interna 06/2017 - PGN1. devem os autos seguir para o

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

de delegação expressa, para deliberacão sobre a materia.

É o Parecer

l aura de 1 tettaa i B \ e 28 de deremhte de 20\ 8

Cida da Nils a Nantos Crusué
Ï IOCUlddOldAO MUniciple
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Despacho - Gabinete - PG M.

N" Expediente:

Assunto:

Interessado:

Solicito à coordenação executiva que adote a seguinte providéncia:
Arquitar.
Despachar: Sctor orgão discriminado abaixo para parecer e ou providências.

CONSULTIVO
¯ÏÜÒlCIAL

OUTROS
l Administrativo 6 Sub Procurador.

Licitações. 4 Trabalhista. 7 Procurador Hscal.
2 MP Secretarias. 8 Coord. Executiva.
3 Sers idor. 5 Civil Dep. Distribuiçño.

10 Baleno de Justiça.

Obsertação:

1,auro d reitas, "
/ 1 / 9, .

Wils prb a da ilt a

Procurador G I do unicípio
Em Exercíci

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIAGERAL DO MUNICÍPIO

Despacho - Gabinete - PG M.

N" Expediente:

Assunto:

Interessado:

Solicito à coordenação executiva que adote a seguinte providéncia:
Arquitar.
Despachar: Sctor orgão discriminado abaixo para parecer e ou providências.

CONSULTIVO
¯ÏÜÒlCIAL

OUTROS
l Administrativo 6 Sub Procurador.

Licitações. 4 Trabalhista. 7 Procurador Hscal.
2 MP Secretarias. 8 Coord. Executiva.
3 Sers idor. 5 Civil Dep. Distribuiçño.

10 Baleno de Justiça.

Obsertação:

1,auro d reitas, "
/ 1 / 9, .

Wils prb a da ilt a

Procurador G I do unicípio
Em Exercíci



'
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NEGE\DO TERilO I)L ADilU1ETIOGU2/20l4 DO CONTRAlUUUU20IS

I
Pelo presente instrumento. fica renmado o contrato abaita especifleado, de acordo com as seguintes
clausulas e declarações:

( ON I Rt IO ADIT \DO n . Gul 2018 able de,ta letaclo tent por únaLJade a hoisao da Mila Lomes MI
ri tuado no Ed Hun f nipresara! Tone, Luome,-. suuado na Rua Mbandir F tines inudra Ll nies a

e i i cariente fardo \an.pena
1 a,an de I tePas BA para awnder e necessuLtd: de tuicoramerlo do

\rque,a su ConIrelader i i wid utth.00da orm aga de garagern 9,tama pinlendo ennebrio. o i LK.A I
ARlt i

in ihe esitra d:Minaçïs de -en iso pub bro desdc que preuaraeme conunneado ac
\

i it. Al x al4

LICITACÄO:Dispeleadelanatãot"uol 2nlKart 'Aln o\ Le:Roboo3
PROL EMO ADN11\lkl RATIVO 'IGhu 'lH S

DOI \( \OOR( \\lFNT iRIA:0 l
iun 20.1| .l.au.mun ou

LO( AT ARIO: ilUNICIPlO Di LAL RO DE I RI 11 \N. povoa vinda.: de direno pubbr a mierno enir seJs
Pi ga 1030 1413.0 do> klmos 9 0 t rdr ,

( Jaro de Freme R \ FP 'un-000 -or to ato t \P)
Ul' Nlu 0001-III repics:nuJo pela Prs.ico %ra. 316ema Isabel Passos Gramacho

I ( \DOR: JOR(.F CORRF A RUI I I\l, ni-suto no O Pl usi 104 o NT. portador de RU nu584) M
Vf' RL reaukott e d*WHLl i G |M $\fÍl 1 ( L d Di.dt i al

I dkl idPgilLITAN JUTH < Í IVsÎ¾

(lÄlAUI.A PRit1tlRA - OBJETO DO \DII \\1FYTO: Pronogapio de connato put nLus 0 beist
meses. com micio em 02:01/2019 e termo final prer isto para 4220"/2014 e suprewün de 25% du valor
origmal perfarendo um noin montante global de RN N.IGO.tWI (oito mil e cem reaith que equitale 80 talor
mensal de RS 1350.00 (mil tretentos e emquenta reaisk com o ahjetiro de dar cumprimento ao quanto
disposto no art. do Decreto ilunicipal 4.451 2018. Onnforme dotação orçamentaria supra e parecer
juridico etarado,

flÄI Ni I A %fbtNDA - R\lIFICtÇÃO: (L an:rauntos rk osm dcrum tiosobs rmm da
unin uta adiodo

LLÁUNLLA ILRChlRi - LELINLt(iO PFRTl\FYTf: Isk ailmo ao conomo e le Jo peLi lei n

N 666 m om redaç3o da E, n X 881 44 e dem.uk Malmas de duele a innmuuatne e en il Jeninentes

Assim ajustados, firmam este aditamento ein 04 (quatro) vias de igual tear, na presença das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dir mir qualquer quest-Ao dde advinda.

Lauro de Freitas:UA.02 de janeiro de 2019.

310Nu IPio DE VAURo or FREI As LOCATÁRio
vm.e Nawui ne Nra. NIýema Isabel Passos .ramacho - Prefeita

(ON I ROLA DORIA 0 IgL DO $10
\pio Vinaire a r tario

I

JORGE CORRËA RI,ilF Ni - L ( ADOR

FENTEN10NHAN:

CPF Q '
S o 4

'
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NEGE\DO TERilO I)L ADilU1ETIOGU2/20l4 DO CONTRAlUUUU20IS

I
Pelo presente instrumento. fica renmado o contrato abaita especifleado, de acordo com as seguintes
clausulas e declarações:

( ON I Rt IO ADIT \DO n . Gul 2018 able de,ta letaclo tent por únaLJade a hoisao da Mila Lomes MI
ri tuado no Ed Hun f nipresara! Tone, Luome,-. suuado na Rua Mbandir F tines inudra Ll nies a

e i i cariente fardo \an.pena
1 a,an de I tePas BA para awnder e necessuLtd: de tuicoramerlo do

\rque,a su ConIrelader i i wid utth.00da orm aga de garagern 9,tama pinlendo ennebrio. o i LK.A I
ARlt i

in ihe esitra d:Minaçïs de -en iso pub bro desdc que preuaraeme conunneado ac
\

i it. Al x al4

LICITACÄO:Dispeleadelanatãot"uol 2nlKart 'Aln o\ Le:Roboo3
PROL EMO ADN11\lkl RATIVO 'IGhu 'lH S

DOI \( \OOR( \\lFNT iRIA:0 l
iun 20.1| .l.au.mun ou

LO( AT ARIO: ilUNICIPlO Di LAL RO DE I RI 11 \N. povoa vinda.: de direno pubbr a mierno enir seJs
Pi ga 1030 1413.0 do> klmos 9 0 t rdr ,

( Jaro de Freme R \ FP 'un-000 -or to ato t \P)
Ul' Nlu 0001-III repics:nuJo pela Prs.ico %ra. 316ema Isabel Passos Gramacho

I ( \DOR: JOR(.F CORRF A RUI I I\l, ni-suto no O Pl usi 104 o NT. portador de RU nu584) M
Vf' RL reaukott e d*WHLl i G |M $\fÍl 1 ( L d Di.dt i al

I dkl idPgilLITAN JUTH < Í IVsÎ¾

(lÄlAUI.A PRit1tlRA - OBJETO DO \DII \\1FYTO: Pronogapio de connato put nLus 0 beist
meses. com micio em 02:01/2019 e termo final prer isto para 4220"/2014 e suprewün de 25% du valor
origmal perfarendo um noin montante global de RN N.IGO.tWI (oito mil e cem reaith que equitale 80 talor
mensal de RS 1350.00 (mil tretentos e emquenta reaisk com o ahjetiro de dar cumprimento ao quanto
disposto no art. do Decreto ilunicipal 4.451 2018. Onnforme dotação orçamentaria supra e parecer
juridico etarado,

flÄI Ni I A %fbtNDA - R\lIFICtÇÃO: (L an:rauntos rk osm dcrum tiosobs rmm da
unin uta adiodo

LLÁUNLLA ILRChlRi - LELINLt(iO PFRTl\FYTf: Isk ailmo ao conomo e le Jo peLi lei n

N 666 m om redaç3o da E, n X 881 44 e dem.uk Malmas de duele a innmuuatne e en il Jeninentes

Assim ajustados, firmam este aditamento ein 04 (quatro) vias de igual tear, na presença das testemunhas abaixo,
elegendo o foro de Lauro de Freitas para dir mir qualquer quest-Ao dde advinda.

Lauro de Freitas:UA.02 de janeiro de 2019.
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