
Para definifao do valor de aluguei, tomamos como base o valor medio de mercado

por metro quadrado:

(R$23,08 + R$20,44) / 2 = R$21,7t> (Vinte e urn reals e setenta e seis centavos) por

metro quadrado.

Sendo, R$21,76 x 94,00 m2 = R$ 2.045,44 entao,

A Comissao Municipal de Avaliaÿao de Imoveis, instituida pelo Decreto Municipal

N.s 4.322, de 19 de setembro de 2018, indico, com fulcro nos dados acima

relatados, o valor total para locagao mensal do imovel de R$ 2.045,44 (Dois mil e

quarenta e cinco reais e quareritc e quatro 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, 27 de novembro de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARiA MUNICIPAL DE ADMI M1STRA£A0

~ COMISSAO DE AVALIACAO DE IM6VEIS- COAI

FOTOS 01:

'
-IJjb

mI1

M

* > krfi
.!

iliiiflI? tits

DESCRICAO: FRENTE DO IMtiVEL E RUA DE ACESSO. 0 IM6VEL t SOMENTE 0 TERREO.

FOTOS 02:

i,i
j

m1 -ijfeiil

i
II ill *

f?< m>Ji.4
4 -M

m
[llfr

p

\Ul

E. - •• •

m i-milfk rmm
-TSfeiwJill «mmt in

DESCRICAO: REL6GIOS CONTADORES DA COELBA E f:MBASA, SALAS DE ATENDIMENTO

mntOTOoraii '0

Pi1.1JN
l‘-?T -

rtv-irvaa Santos Dumont. Estrada do Coco, S/N - Lauro de Freitas •BA, 42700-000

Cnntatn 71 RJRR.Rom



f

PREFEITURA MUNICIPAL DE I.AURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIlMISTRAÿAO
COMISSAO DE AVALIACAO DE IM(JVSIS- COAI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETAR1A MUNICIPAL DE ADMINISTRAÿAO

COMISSAO DE AVAUACAO DE IMOVEIS- COAI
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Q PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda

LAURODE Coordenagao Tributaria
FREITAS

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

CADASTRO IMOBILIARIO

Certidao passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecada?§o, datada em 25/11/2019,
sob processo de n° .

Certificamos para os devidos fins de direito, que ate a presente data a Pessoa Fisica / Juridica JOSE
BEZERRA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o n° 89555490830, atual contribuinte do imdvel

™e inscriqSo municipal n° 43049004370000, situado a RUA N N°: 437 BAIRRO: PARQUE SAO PAULO
AL QUADRA: 0027 LOTE: 00038 LOTEAMENTO: 25 - PARQUE SAO PAULO, encontra-se quite com os
tributos municipais referentes ao imbvel aqui identificado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa, quaisquer dabitos que
venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 210, §3°, da Lei Complementar n°.
621/90 - Cbdigo Tributario e de Rendas do Municipio de Lauro de Freitas.

Certidao Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 25/11/2019 11:51:53, a qual vai
asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e
Arrecada?§o.

Codigo de Controle: 040999000035137720191125
Emitida via Internet, as 11:51:52 hs, do dia 25/11/2019

alidade: 90 dias.

OBSERVAQAO:
- A aceitaqao desta certidao esta condicionada a verificaqao de sua autenticidade na internet, no endereqo:
http://sefaz.laurodefreitas.ba.qov.br:

- Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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„ PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administragao Tributaria
Divisao de Divida Ativa

V % S

COMPROVANTE DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba,25 de novembro de 2019

N° Certidao:

Inscrigao:

Contribuinte:

Data de Emissao:

Data de Validade: 23/02/2020

Codigo de Validagao: 040999000035137720191125

1/2019

43049004370000

JOSE PEDRO BEZERRA

25/11/2019

Cddigo de validagao de emissao de Certidao Negativa ratificado via Web - http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br
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Emissao: 25/11/2019 11:46GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA 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 - C6digo

Tributario do Estado da Bahia)

CertidSo N°: 20193402620

NOME

CLAUDEMIRA DA ROCHA BEZERRA

INSCRIQAO ESTAOUAL CPF

192.858.765-87

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendSncias 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 inexist&ncia de debitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 25/11/2019, conforme Portaria n° 918/99, sendo vaiida 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 ENDERE<?0 http://www.sefaz.ba.gov.br

Veiida com a apresentapao conjunta do cartao original de inscriijao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

Pigina I de I RcIC'crtidaoNegativa.rpt
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Emissao: 25/11/2019 1 1:47

•01 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

?> SECRETARIA DA FAZENDA

i

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

Certidao N°: 20193402620

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

NOME

CLAUDEM1RA DA ROCHA BEZERRA

INSCRigAO ESTADUAL CPF

192.858.765-87

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 25/11/2019 VALIDA ATE 24/01/2020

Pagina I dc 1 RcICcrtidaoAutcnticidadc.rpt



http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaI...

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

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: CLAUDEMIRA DA ROCHA BEZERRA
CPF: 192.858.765-87

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que

nao constam pend£ncias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Divida Ativa da UniSo (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao se refere a situagao do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange

inclusive as contribuigSes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n°

8.212, de 24 dejulho de1991.)
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagSo de sua autenticidade na Internet, nos

enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.

Emitida as 11:49:45 do dia 25/11/2019 <hora e data de Brasiliaÿ

Valida ate 23/05/2020.

Cbdigo de controle da certidao: 250F.3E3E.4EDB.43B6

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

lofl 25/11/2019 11:50



http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndCo...Confirma?ao de Autenticidade da Certidao

Participe Serviÿos Legisla?3o CanaisAcesso a informaÿaoBRASIL

Receita Federal
CERTIDAO

Confirmaÿao de Autenticidade das Certidoes

Resultado da ConfirmaQio de Autenticidade da Certidao

CPF : 192.858.765-87

Data da Emissao : 25/11/2019

Hora da EmissSo : 11:49:45

Codigo de Controle da Certidao : 250F.3E3E.4EDB.43B6

Tipo da Certidao : Negativa

Certidao Negativa emitida em 25/11/2019, com validade at6 23/05/2020.

}

Pagina Anterior
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25/11/2019 11:50
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PODEH JUDIClARIO
JUST1CA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLAUDEMIRA DA ROCHA BEZERRA

CPF: 192.858.765-87

Certidao n® : 189887543/2019
Expedigao: 25/11/2019, as 11:47:57

Validade: 22/05/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedigao.

Certifica-se que CLAUDEMIRA DA ROCHA BEZERRA, inscrito(a) no CPF sob

o n® 192.858.765-87, NAO CONSTA do Banco 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 estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua

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

INFORMAgAO 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 Conciliag&o Prdvia.



s PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N°23. 053 de 2019

DA: SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenapao de Execupao Orpamenteria

PARA: SECRETARIA DO SOCIAL

Atendendo a solicitapao dessa secretaria, considerando a necessidade de observance

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

Adequap3o Orpamenteria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio (CGM).

Lauro de Freitas, 06 de dezembro de 2019.

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

I



tPREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

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

liberados para a finalidade indicada no Processo N° 23053/2019, conforme Quadra de

Detalhamento de Despesas -QDD.

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

Orgamentaria de 2019 com o Plano Plurianual 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes

Orgamenterias (no. 1.732/18) e n3o ultrapassara os limites estabelecidos para o exercicio

financeiro de 2019, estando em conformidade com as disposigoes da Lei Municipal n°. 1.772,

17 de dezembro de 2018, com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e com a Lei

Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto as normas dos

artigos 16 e 17.

•Identificagao da Despesa: Renovagao contratual por mais 12 (doze) meses do contrato n°

005/2015, mantendo o valor atualizado do contrato. O referido imovel 6 de propriedade do Sr.

Jose Pedro Bezerra, neste ato representado por sua procuradora Claudemira da Rocha

Bezerra, e nele funciona o Nucleo de Servigo de Convivencia e Fortalecimento de Vlnculos-

SCFV, no valor de R$17.944,20 (dezessete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte

centavos), valor referente ao exercicio de 2019: R$ 1.495,35 (hum mil, quatrocentos e

noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos)

•Dotagao Orgamentaria: 1201.2012.33903600.29

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

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

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

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

Lauro de Freitas, 06 de dezembro de 2019.

Ordenj Despesas

Carimbo e assinatura

Ciente,

Celene Diniz M. Rocha v--
Cadastro n° 46.435

Coord, de Exec. Orgam./SEFAZ
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. MINISTERIO DA FAZENDA

' Secretaria da Receita Federal do Brasil
. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: JOSE PEDRO BEZERRA
CPF: 895.554.908-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que

nao constam pendSncias em seu nome, relatives a cr6ditos tributaries administrados pela Secretaria

da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscripoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao se refere a situapao do sujeito passivo no Smbito da RFB e da PGFN e abrange

inclusive as contributes sociais previstas nas alineas 'a' a *d' do paragrafo imico do art. 11 da Lei n°

8.212, de 24 dejulho 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>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:59:59 do dia 23/12/2019 <hora e data de Brasilia>.
Vcilida ate 20/06/2020.
Codigo de controle da certidao: 54BA.CDBE.1692.F5B0
Qualquer rasura ou emenda invalidarÿ este documento.
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:*stA Emissao: 23/12/2019 10:16GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

1i SECRETARIA 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 - C6digo

Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20193711111

NOME

JOSE PEDRO BE/.ERRA

INSCRICAO ESTADUAL CPF

895.554.908-30

Fica certificado que nao constam, atb a presente data, pendbneias de responsabilidade da pessoa ffsica ou jurldica acima

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

cobrar quaisquer dbbitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 23/12/2019, 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 ENDEREtpO http://www.sefaz.ba.gov.br

Valida com a apresentafao conjunta do cartao original de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

Pagirui I de I RelCertidaoNegativa.rpt
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PODER O'UDJLCIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSE PEDRO BEZERRA

CPF: 895.554.908-30

Certidao n°: 192748646/2019
ExpedigSo: 23/12/2019, as 10:57:49

Validade: 19/06/2020

de sua expedigAo.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

PEDRO BEZERRACertifica-se

, inscrito (a) no CPF sob o n° 895.554.908-30, NAO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A. da ConsolidagSo 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

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

anteriores a data da sua expedigao.

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

a todos os seus estabelecimentos, 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.

JOSEq u e

INFORMAgAO 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 obrigagbes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciar ios, a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou Comissao de ConciliagAo Previa.

Duvidaa £ auaestCes; undtiltst.TUB.br



0
Controladoria GeraIdo Municipio

Relatorio n° 558/2019

PROC ADM. N°UNJDADEASSUNTO

REQUISITANTE

SEMDESC

Renovaÿao

23053/2019

SSL

Lei Federal n° 8666/93, ART. 24, X cc art 57, IIFundamental

Renova<;ao ao contrato administrative n“ 005/2057 onde funciona do

Nucleo do Service de Conviv£ncia e Fortalecimento de Vinculos - 5CFV

Objeto

ITENS DE VERIF1CA<JA0

Vieram os autos para anÿlise de solicitaqao para anSlise de conformidade formal do pedido de Renovaqao ao

contrato administrative n°005/2057 onde funciona do Nucleo do Servi<;o de Conviv£ncia e Fortalecimento de Vinculos-
SCFV. _ __________

DA ANALISE

Cumpre salientar que 0 presente parecer abrange tao somente os aspectos formais do pedido, atinentes a

instruÿSo processual e possui carter meramente opinativo e nao vinculante.
Foi verificado juntado de Lauro de Avaliaqao de Imdvel, demonstrando a vantajosidade econdmica de fazer a

manuten<;ao do contrato.

Encontra-se nos autos portaria de gestor de contrato, DedaraqSo de adequaqao orÿmentiria da despesa e

de regularidade do pedido, com as devidas e competentes assinaturas.
Foram emitidas por este drgao Central de Controle as certidoes de regularidade Pessoa Flsica do proprietdrio

do imdvel, as quais demonstraram situa<;io regular, sendo juntadas ao final deste processo.
Compulsando-se os autos sobre os aspectos formais da solicitacjao, verifica-se a regularidade da instruma0

processual, visto que o processo estd devidamente autuado, devendo ser enumerado no momento da confecÿao do
contrato e todas as etapas do respectivo pedido foram obedecidos.

DA CONCLUSAO

Face ao exposto, considerando que o contrato finda-se hoje, dia 05/01/2020 e visando salvaguardar a
continuidade da prestaqao de serviÿo sem irregularidadesmaterial’s,encaminhem-se os autos a Procuradoria Juridica para
manifestaqao de viabilidade juridica do pedido, em especial, da possibilidade de prorrogar por igual perfodo tendo em
vista que o contrato e suas prorrogaqoes atingiram o limite legal da Lei geral de licitaqoes, lein° 8666/93, de 60 meses.

Este 6 0 parecer.

Laura de Freitas/BA, 23 de dezembro de 2019.

Margarette Lucera

CooTdenadora de Normas e
Procedimentos-CGJV)

Ciente.

Proceda-se o solicitado.

Em 23/i2/2oro.

Fabiataa Pi de Oliveira

Controladora Geral do Municipio Interina

Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA

Centro Administrative de Lauro de Freitas/BA. Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N,
Lauro de Freitas, Bahia, CEP 42.702-410
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 23053/2019.
INTERESSADO: SEDESC.
ASSUNTO: Loca?ao - Renovasao.

PARECER JURIDICO

EMENTA: RENOVACAO. CONTRATO DE LOCACAO.

AD1T1VO DE PRAZO (RENOVACAO). PQSSIBILIDADE

CONDICIONADA.

I- RELATORIO

Trata-se de solicita9ao formulada pela SEDESC, acerca da possibilidade de

RENOVACAO por mais de 12 (doze) meses do contrato n° 005/2015, celebrado entre o

municipio de Lauro de Freitas e JOSE PEDRO BEZERRA, sob a justificativa, entre outras,

de que o pedido ora formulado sera para manter em funcionamento “[...] o Nucleo do Serviÿo

de Convivencia e Fortalecimento de Vfnculos - SCFV” (fl. 02) e que “[...] este imdvel e o

unico que atende as necessidades desta Administraÿao, devida a inexistencia de outro

disponivel e nas mesmas condiÿdes na regiao e a ausencia de imovcl proprio do municipio

para atender essa denianda, por esta razao optou por este imovel” (fl. 09).

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

documentos: 1) SDC assinada pelo Diretor Financeiro, matricula 69945-5 e pela secretaria da

SEDESC(fl. 02); 2) Pedido de Autoriza?ao de Contrata9ao (PAC), subscrito pelo Diretor

Financeiro, matricula 69945-5, e aprovado pela Prefeita Municipal (fl. 04); 3) manifesta9ao da

contratada com rela9ao a renova9£fo, mantendo-se as demais condi9oes pactuadas (fl. 07); 4)

c6pia do instrument de compra e venda do imovel objeto da loca9§o (fls. 12/16); 5) Nota de

empenho, Termo de Dispensa de Licita9ao (fls. 19/22); 6) Copia do contrato de loca9ao e seus

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

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Telefone: (71) 3369-3722
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04 (quatro) termos aditivos (fls. 23/37); 7) Laudo de avaliaÿao de imovel urbano com

fotografias (fls. 38/44); 8) certidSes: a) Fazenda Federal (fl. 55), b) Trabalhista (fl. 57), c)

Fazenda Estadual (fl. 56), d) Fazenda Municipal (fls. 45/46), 9) declaraÿao de adequa9ao

or9amentaria da despesa e de regularidade do pedido, informando adequa9&o com a LOA

2019, com o PPA 2018/2021 e com a LDO e de que nao ultrapassard os limites estabelecidos

para o exerclcio financeiro de 2019, estando em conformidade com as disposi9oes da Lei

8.666/93 e com a LC 101/2000, assinada por ordenador de despesas (sem identificacao da

assinatura) e pela Coordenadora de Execu9do Or9amentaria da SEFAZ, matricula 46.435 (fl.

53); 10) declara9So do gestor de contratos de que as contas da EMBASA e COELBA estao

sendo arcadas pelo municlpio (fl. 09); 11) relatorio n° 558/2019 da Controladoria Geral do

Municipio considerando que o processo se encontra apto para prosseguimcnto (fl. 58).

E o hreve relatorio.

II - FUNDAMENTACAO

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

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

constam ate a presente data nos autos do processo administrativo em epigrafe, pois a este

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

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

analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Demais disso, entende-se que as manifesta9des da Procuradoria Jurldica

Administrativa s3o de natureza meramente opinativa e, portanto, nao vinculantes para o gestor

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

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

porem nao vinculante da autoridade competente.

\
Centro Administrativo de Lauro de Freitas (C\ALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Araeui, Terreo, Lauro dt Freitas/BA, CEP: 42.702-010
(Kua Lateral ao Parque Shopping)

Telefone: (71) 3369-3722
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Nessa senda, como simples orientaÿao juridica, visando auxiliar a

Administrate Publica na tomada das decisdes que atendam primordialmente a finalidade de

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

Constituidk) Federal, passa-se a expor o que se segue.

O contrato em comento tem escopo no art. 24, inciso X, da Lei n° 8.666/93, in

verbis:

Art. 24. Edispensavel a Licitaqdo:

[ÿÿÿ]

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

fmalidades precipuas da Administrate), cujas necessidades de

instalagao condicionem a sua escolha, desde que o preqo seja

compativel com o valor de Mercado, Segundo avaliaqaoprevia.

Deste modo, aldm do contrato de locato de imoveis decorrer de Dispensa de

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

contratos ali mencionados devam submeter-se ao disposto no artigo 57, que cuida da fixaÿao

dos prazos de vigencia dos contratos administrativos.

Com efeito, nos casos de contrato de locato em que a Administrate Publica

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

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

“O ADVOGADO-GERAL DA UNIAO, no uso das atribuiedes que the conferem os
incisos I, X, XI e Xlll, do art. 4° da Lei Complementar n" 73, de 10 de fevereiro de
1993, considerando o que consta do Processo n° 00400.015975/2008-95, resolve
expedir a presente orientafdo normativa, de carater obrigatorio a todos os orgaos
juridicos enumerados nos arts. 2°e 17 da Lei Complementar n° 73, de 1993:

A VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS, NO QVAL A

ADMINISTRAQAO PUBLICA E LOCATARIA, REGE-SE PELO ART. SI DA
LEI N° 8.245, DE 1991, NAO ESTANDO SUJEITA AO LIMITE MAXIMO DE
SESSENTA MESES, ESTIPULADO PELO INC. II DO ART. 57, DA LEI N°
8.666, DE1993.

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

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Telefone: (71) 3369-3722
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1NDEXAQAO: VIGENC1A. LIMITAGAO. CONTRATO DE LOCAQAO. 1MOVEL.

ADMIN1STRAQAO. LOCATARIA.

REFERENCIA: art. 62, § 3°e art. 57 da Lein°8.666, de 1993; arts. 51a 57 da Lei n°

8.245, de 1991; Decisao TCV828/2000 - Plenario.

JOSt ANTONIODIAS TOFFOLl".

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

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

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

Registre-se, bem assim, que a aven?a objeto de analise encontra-se lastreado em

contrato de locato, especie de “Contrato da Administrate”, regido pelo direito privado, com

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

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

privado, h& uma obrigatoria derrogato pelo direito publico, naquilo em que o contrariar.

Dessa forma, nao ha falar em prorrogaÿao por tempo indeterminado do contrato

de locato firmado pela Administrate Publica, pois violador ao quanto disposto no artigo 57,

§3°, da Lei 8.666/93, que nos informa que u4 vedado o contrato com prazo de vigencia

indeterminado”, a qual, consequentemente, deve ser sempre porprazo determinado.

O Tribunal de Contas da Uniao assim vem entendendo sobre a materia posta

em debate, textual:

“Contudo, a mcra particinacao de ente da Administracao em uma relacao

contratual caracteristicamente privada nao deve significar a incidencia integral

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

privados praticados pela administracao dos contratos administrativos

propriamente ditos. (...) Nao ha obice, nois, a prorrogacoes sucessivas de

contrato em que a Administracao seja locataria com fundaniento no artigo 24,

X, da Lei n" 8.666/93 (...) parti/ho do entendimento de que nao se anlica uos

Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracui, T£*rreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010

(Kua Lateral ao Parque Shopping)
Telefone: (71)3369-3722 f
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contratos de locacao em que a Administracao Piiblica e a locatdria a possibilidade

de aiustes verbais e prorroeacoes automaticas por prazo indeterminado. condifao

prevista no artigo 47 da Lei n° 8.245/91 (...)” (Acordao n° 1.127/2009, Plenario, rel.

Min. Benjamin Zymler apud JUSTEN F1LHO, Mar?al. Comentarios a Lei de

Licitagoes e Contratos Administrates. 14a ed. Sao Plaulo: Dialetica, 2010, p. 763 -

original nao destacado).

Por consequencia, em havendo previsao normativa para concretizaÿao do

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

entendo nao haver qualquer obice a sua consecu9ao, o que vai ao encontro do Princlpio da

Legalidade, este regente da Administracao Publica.

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

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

o Principio da Legalidade, a Administracao Publica so node fa/.er o que a lei ncrmite [...1 Em

decorrencia disso, a Administracao Publica nao node, nor simples ato administrative, conceder

direitos de qualquer especie, criar obrigacoes on imnor vedacoes aos administrados; para tanto,

ela denende de lei'1 (Direito Administrate. \T ed., S&o Paulo: Atlas, 2004, p. 68 - original n2o

destacado).

Ill - C’ONCLUSAO

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

pela legalidade da renovacao do contrato de locacao n" 005/2015. por mais 12 (doze)

meses. mantendo-se o valor atualmente praticado. sem qualquer aumento, lastreado na

fundamentacao supramencionada, CONDICIONANDO o prosseguimento a expressa

identificafSo do ordenador de despesas no documento de fl. 53.

Antes do prosseguimento do feito, assim como considerando o quanto

disposto na Comunicacao Interna 06/2017 - PGM, devcm os autos seguir para o

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

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Telefone: (71) 3369-3722
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Procurador Geral ou para seu substituto legal no caso de ausencia do titular ou por meio

de delegaÿao expressa, para deliberaÿao sobre a materia.

E o Parecer.

Lauro de Freitjts (BA)y,03 de janeiro de 2020.

T n n

o
-Leandro Santana

Procurador doMunicipio

/

Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Araeui, T6rreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010

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

Pagina 6 de 6

Pf



PREFEITURA Ml
•—

LAURO DE
PROCURADORIA GERAL DO MUNfCiPIO

Interna N* 0W2017- PGM

Lauro de Freitas, 10 de janeiro de 2017.

ilroo Senhor
Henrique TanaJura
Sttbprocurador
Procuradoria Gem!do Municipio

Lauro de Freitas-BA

Sr, Wilson Barbosa

Procurador Fiscal

Procuradores do Municipio

iAssunto: INFORME

Prezados Procuradores.

Para ftris de organizaÿSo de fluxo operacional, venho solicitsr a V S as pue Vodo

e quaiquer documento expedido peia Procuradona Geral do Mumctpfo. para

nmsnwtum contents do Procurador Geral e 4c

’ do ttocumante. Wars Mo, aoWdto qua

encamtnne os expedtemes que necessltam de assinatura para Coortenaÿ-;

• Executive que|gayeÿMnegarO de gedr o prosseguimento dos trSmUes

IF

K,

H8

Go>
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Despacho Gabinete - PGM.

N°

A T c ~n~3 Kv rr->»jrr>LTÿ>

So>- t tr-5;

Expediente:
Assunto:

Interessado:

Solicito a coordena9So executiva que adote a seguinte providencia:
Arquivar.
Despachar para Setor/oraao discriminado abaixo para parecer e/ou providencias.

CONSULTIVO JUDICIAL OUTROS
Administrativo/

Licita95es.
Sub -Procurador.

Trabalhista. Procurador Fiscal.
MP/Secretarias. Coord. Executiva.
Servidor. Civil. Pep. Distribuiÿao.

Balcao de Justÿa.

Observa9ao:
\ "V

u >

Lauro de Freitas, OgT / O-L /&£> &Q
Kivlo Dias Barbosa Lopes

Procurador Geral do Municipio G£
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juvro TF.RMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N° 03/2020 DO CONTRATO N° 005/2015

Pelo presente instrumento. fica o Contrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes cliusulas e declaragOes:

CONTRATO ADITADO n“ 005/2015: O objeto deste contrato e a locagao do im6vel situado no Raa S8o Francisco de

Assis. Quadra 27. N° 38, Parque S8<> Paulo. Itinga - Lauro de Frcitas/BA. CEP 42.700-000 . onde funcionara o Nuclco do

Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV podendo. cntretanto, o LOCAT ARIO dar-lhe outra destinag3o

de servigo publico.

LICITACAO: Dispensa de Licitag3o n° 002/2015
PROCESSO ADMINISTRATE: 23053/2019

DOTACAO ORCAMENTARIA: 1201.2012.33903600.29.

LOCATARIO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa jurtdica de direito publico interno. com sede e loro na

Praga Jo3o Thiago dos Santos, s/n, Centro. Lauro de Freitas/BA, inscrito no CNPJ: 13.927.8 19/0001-40. representado pcla sua

Prefeita. Sra. Moema Isabel Passos Gramacho.

LOCADOR: JOSE PEDRO BEZERRA. nestc alo representado pela sua procuradora. CLAUDEMIRA DA ROCHA

BEZERRA. Brasileira. inscrita no CPF: 192.858.765-87. Residcnte e Domiciliada na Rua Francisco Pereira Franco. Nn 07.
Centro - Lauro de Freitas/BA. CEP 42.700-000.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: Rcnovag3o contratual 12 (doze) nieses. com inicio em

05/01/2020 etermo final previsto para 05/01/2021,mantidoo valor mensal de RSI.495,35 (hum mil quatrocentos e noventa

e cinco reais e trinta e cineo centavos), perfazendo o valor global de RS17.944.20 (dezessete mil novecentos e quarenta e

quatro reais c vinte centavos), conforme dotag3o orgamentaria supra e em atendimento a solicitag3o da Sccretaria Municipal
de Desenvolvimcnto Social e Cidadania.

CLASULA SEGUNDA - RATIFICAÿAO: Os contratantes ratificam as demais cl&usulas constantes do contrato ora aditado.
as quais permanecem inalteradas.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINENTS: Estc aditivo ao contrato i) rcgido pela lei n" 8.666/93.
redag3o da lei n” 8883/94 e demais normas de direito administrative pertinentes.

com

Por estarem de acordo lirmam este pacto em 04 (quatro) vias de igual teor. na presenga das testemunhas abaixo assinadas.
clegendo foro de Lauro de Freitas/BA. para dirimir qualquer duvida ou questao dele advinda.

Lauro de Freitas, 05 de Janeiro de 2020.

nxPREFtITURA MUNICIPAL DE LAURO Bt ffiEli
NO SIGA

AM

DATA. /3>r—V

I O

MUNICiPlb DE LAURO DEpREVTAS-LOCATARIO

/ Moema Isabel Bassos Gramacho - Prefeita)

S' 'ft ._
SECRÿTARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV'IMENTO SOCIAL E CIDADANIA

Huldaci dos Reis Santana Andrade - Sccretaria

" JOSE PEDRO BE/ERRA - LOCATOR
P/P CLAUDEMIRA DA ROCHA BEZERRA

A

TESTEMUNHAS: r\

l

J £
iCe».
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EX PRATO DO QUINTO ADITAMENTO N° 003/2020 AO COMRATO N“. 005/2015.

Locador: JOSE PEDRO BEZERRA, neste ato representado pda sua procuradora, CLAUDEMIRA DA

ROCHA BEZERRA. Locatario: MUNICIPIO DE LAURO DF. FREITAS. Proccsso Administrativo:
23053/2019, Dispensa de Licitapao n° 002/2015. Objeto do Contrato: O objeto deste contrato e a

locapao do imovel situado na Rua Siio Francisco de Assis, Quadra 27. NCI 38, Parque S3o Paulo, Itinga

- Lauro de Freitas/BA. CEP 42.700-000, ondc funcionara o Nucleo do Servipo de Convivencia e

Fortalecimento de Vi'nculos - SCFV. Objeto de Aditamcnto: Renovapao contratual 12 (doze) meses,

com inicio cm 05/01/2019 e tenno final previsto para 05/01/2020, com base no art. 57, inciso II da Lei
Federal 8.666/93, mantido o valor mensal de RSI.495,35 (hum mil quatrocentos e noventa e cinco
reais e trinta e cinco centavos), perfazendo o valor global de RSI7.944,20 (dezessetc mil novecentos e

quarenta e quatro reais e vinte centavos), conforme dotapSo orpamentaria supra e em atendimento a
solicitapao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Dotapao Orpamentaria:
1 20 1 .20 12.33903600.29. Data da Assinatura: 05/0 1 2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

EXTRA!O DO SECUNDO ADITAMENTO N° 1 11/2019/SMS
AO CONTRATO N" 140/2017/SMS

Contratada: KATEL DIAGNOSTICO LABORATORY DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME
CNPJ: n". 07.464.625/0001-53 Contratante: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Proccsso
Administrativo: 20741/2019. Objeto do Contrato: O presente Tenno tern por objeto a execupSo, pela
contratada, de servipos de saude estabelecidos no ANEXO I do presente contrato a sercm prestados a
municipes de Lauro de Freitas e/ou municipes de regioes referenciadas deste Municipio. nos limites
quantitativos (fisico/tinanceiro) adiante fixados. que seguirao as normas do Sistcma Unico de Saude -
SUS. Objeto do Aditamcnto: Renovapao do contrato por mais 12(doze) meses, com base no art. 57,
inciso II da Lei Federal 8.666/93. mantidas as mesmas condipoes antcriorcs, com termo inicial em
26/12/2019 e o termo final em 26/12/2020, com valor de RS 328.848,96 (trezentos e vinte e oito mil
oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), conforme justificative e dotapao
orpamcntaria no proccsso supra. Dotapao Orpamentaria: 30.0301.2359.33903900.6102000;
30.0301.2359.33903900.0114000. Data da Assinatura: 26 de dezembro de 2019. Moema Isabel Passos
Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL: 43PBAYNNIYVGF20RWDHLLQ

Esta edipao encontra-se no site ofieial deste ente.


