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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

1
PROCESSO: 05266/2020

>DOTACAO ORgAMENTARIA

>PAC

m

Procuradoria Geral do Municipio de Lauro de Freitas
Centro Administrativo de Lauro de Freitas-Av. Brigadeiro Costa Matos, S/N, Aracui, Lauro de Freitas, Bahia. Telefone: (71)

3369-3722.
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PREFEITURAMCINICIPALDE

LAURO DE FREITAS

mm
V *

DECLARAQAO DE ADEQUAQAO ORQAMENTARIA DA DESPESA E DE REGULARIDADE

DO PEDIDO

DECLARO, na qualidade de Ordenador de Despesas, que existem recursos orgament£rios

liberados para a finalidade indicada no Processo n° 05266 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tamb6m, que a despesa, abaixo identificada, tem adequagSo com a Lei

Orgamenteria de 2020 com o Plano Plurianual 2018/2021 e com a Lei de Diretrizes

Orgamenterias (no. 1.796, de 15/07/2019) e n3o ultrapassarS os limites estabelecidos para o

exercicio financeiro de 2020, estando em conformidade com as disposigdes da Lei Municipal n°.

1.845, de 27 de dezembro de 2019 (LOA), 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: Renovagdo do Contrato no. 087 de 2018, empresa Martecel Ltda-

Me, no valor mensal de $ 2.262,24 (dois mil, duzentos sessenta e dois reais e vinte quatro

centavos), para o periodo de 08 meses. Dotagao Orgamentaria: Atividade 2544 - El Despesa

33.90.39-Fonte de Recurso-Tesouro (00).

DECLARO, enfim, que as informagdes e documentos existentes neste protocolado estdo 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 trdmite administrative.

Lauro de Freitas, 08 de Maio de 2020

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatu77//
Ciente,/

Gett'
Celene Diniz M. Rocha

Cadastro n°. 46.435

Coord, de ExecugSo Orgamentaria / SEFAZ



fi PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

%
FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 05.266 de 2020

DA: SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execug3o Orgamenteria

PARA: PROCURADIA JURIDICA - PROJUR

Atendendo a solicitag3o dessa secretaria, considerando a necessidade de observance

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

AdequagSo Orgamenteria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Munidpio (CGM).

Lauro de Freitas, 08 de Maio de 2020.

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

1



Pll PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

PEDIDO DE AUTORIZAgAO DE CONTRATAQAO (PAC)

1 Dados do Solicitante: KIVIO DIAS BARBOSA LOPES

1 Secretarial PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

( ) Vinculado( ) Tesouro e Convenio ( )Uni§o( )Estado{ ) Convenio(X ) Tesouro
( ) Outro:

| Justificative

A RenovagSo do Contrato de Locagao n° 087/2018, celebrado entre o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e a MARTECEL ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA-ME, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ: 04.851.917/0001-50, cujo objeto e a LOCAQAO da sala designada para
funcionamento do PROCON Municipal, sob numero 06, situada no terreo do Edf. Empresarial Torres Busines, localizado a Rua Silvandir F. Chaves,
108, Loteamento Jardim Aeroporto, Laura de Freitas/BA justifica-se, visando dar continuidade a assistSncia aos consumidores do Municipio, na
condugio das suas reivindicagoes em defesa dos seus direitos, bem como, na fiscalizagSo das empresas do municipio,

l Objeto a ser adquirido ou contratado

RenovagSo do Contrato n° 087/2018 - Locagao de sala/loja, localizada em enderego supracitado para continuidade de atendimento do PROCON
Municipal.

I Observagoes

O Contrato 087/2018 foi aditado duas vezes, a saber: 1° Aditamento, teve como objeto a devolugao da sala/loja n° 04 onde funcionava a PROFIS /
LF, transferida para o CALF; 2° Aditamento, teve como objeto a supressSo do valor em 50%.

| Descrigao da Despesa Solicitada ]

Item Detalhamento Valor Unit&rio (R$) Valor Total (R$)Quantidade

01 Calculos Judiciais 12 2.262,24 27.146,88

Total 27.146,88

l Modalidade licitatoria para aquisigao/contratagiio do bem/servigo

( ) Convite ( ) Tomada de Prego ( ) Concorrencia ( ) PregSo Eletronico ( ) PregSo Presencial ( ) Chamada Publica

{ X ) Dispensa de Licitagao ( ) Inexigibilidade de LicitagSo

| Veiculo de publicagao do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato

( X ) Diario Oficial Prdprio ( ) Diario Oficial da Uni§o ( ) DiSrio Oficial do Estado ( ) Jomal de Grande Circulagao

| Fluxograma de Aprovagao:

SECAD/DESUP
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o
compoem para ratificagao dos atos praticados e autorizagao para
contratagao da despesa.

Laura de Freitas/Ba, f / Op /

Prefeita
Apos verificagao minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
contratag§o, decido:

(i<| Autorizo a contratagao e defiro pelo prosseguimento do feito.
( ) Nao autorizo a contratagao e indefiro o prosseguimento do feito.

Laura de Freitas/Ba, 1ÿ /
Moema Isabel Passos Gramacho

Prefeita MumrinfalSecretario Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS£
C5PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

A CGM

A/C: Coordenagao de Normas e Procedimentos

Assunto: Processo n° 05266/2020- RENOVAQAO

Interessado: PGM

DESPACHO

Tendo em vista estarmos ainda sem resposta do Memo 605/2020, expedido para

SEINFRA em atengao da Comiss3o de Avaliagao de Imovel, no mes de abril (c6pia

anexa), solicitando Laudo de Vistoria atualizado para a devida composigao deste

processo de Renovagao da Locagÿo da sala onde funciona o PROCON Municipal -
atraso que compreendemos em virtude do momento pandemico - juntamos copia do

laudo anteriormente emitido, com fotos de funcionamento, no intuito de darmos

seguimento a tramitag§o.

Assim sendo, encaminhamos os autos para analise da Coordenagao de Normas e

Procedimentos, ficando a disposigao para diligenciar o que se fizer necessario,

Lauro de Freitas (BA), 08 de junho de 2020.

Cassia AÿSae

' Gestora de Contratos PGM

Mat.: 693627

Procuradoria Geral do Mimidpio de Lauro de Freitas
C entro Administrativo de Lauro de Freitas - Ba- Av. Costa Matos, s/n. Aracui. Terreo.

Lauro de Freitas - Bahia -CEP: 42.702-010
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\ wft-t ron» wi>;< yCONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Processo n°: 03266/2020
Interessado(a): PCM
Objeto: Renovaÿao do contrato de locaÿao do imdvel de propriedade da empresa MARTECEL

ADMINISTRADORA DE IM6VE»S LTDA-ME, contrato n° 087/2018.

A PGM
DESPACHO

Apds submeter todas as peÿas que compoem os autos k anSlise, constatou-se 0 que se segue:

1. Solicita<;ao de fls. 08/48 cdpia simples;

2. Contrato de loca<;ao fls. 11/13 ilegivel em algumas clausulas. Atente-se a Unidade

Requisitante para nao constar nos autos documentos ilegiveis, cumprindo a Resolu<;ao

1338/2015 TCM/BA que regulamenta o processo eletronico no ambito do Tribunal de Contas

dos Municipios do Estado da Bahia em especial os arts.12 e13;

3. Ausencia de extrato de publicaqao do termo de reti-ratifica<;ao (fls. 15) e 2° termo de
aditamento (fls.18);

4. CNPJ emitido em 20/09/20i9(fls. 20), solicitamos sua atualiza<;ao;

5. Documentos de fls. 21/35 em cdpia simples;

6. Atente-se a Unidade Requisitante para a vigencia do Termo de Cessao de Direitos sobre

imdvel (01/12/2020, fls. 34). Sugerimos que conste cldusula no termo de aditamento para
apresentaÿao do Termo de Cessao de Direitos veilido, anterior k data de 01/12/2020;

7. Numero da Autenticidade da certidao estadual nao confere certidao estadual emitida, fls.

38/39;
8. Ausencia de assinatura e carimbo do ordenador de despesas na Declaraÿao de Adequa<;ao

Or<;amentciria, fls. 62;

9. Em que pese, conste solicita<;ao de visita tdcnica para realiza<;ao de avalia<;ao, fls. 48,

recebida pela SEINFRA em 23/04/2020, e conforme justificativa da PGM que ate a presente

data nao recebeu o laudo de avaliaÿao (fls. 65), solicitamos:
a) Que seja juntado aos autos Laudo de Avalia<;ao do ano de 2019, pois consta Laudo do

ano de 2018 (fls. 49/60);

b) Solicitamos que seja apresentado documento/dedara<;ao da Secretaria

responsdvel/Comissao de Avaliaÿao de Imdveis, justificando a impossibilidade de Laudo

de Avaliaqao;

10. Ausencia de Portaria de nomea<;ao da Comissao de Avaliaqio de Imdveis;

11. Ausencia de Declara<;ao de quita<;ao anual de ddbitos emitidos pela Coelba/Embasa;

12. Ausencia de declaraÿao de que nao pesa sobre o imdvel qualquer impedimento de ordem

jundica capaz de colocar em risco a loca<;ao;
Apds ajustes, devolvam-se os autos para nova anSlise.

u
Irla Matheus dos Santos
Assessora Especial

\ Ciente.
Proceda-se o solicitado.

Lauro de Fr€itbs/|BA, 08 de junho de 2020.

Apio Vinagre

ControlaafecC

iascimento

!ral do Municipio

R. Silvandir F. Chaves, 108 QK. Lt 3,4- Loteamento Jardim Aeroporto, Edit. Torres Business 3° Andar
Sala 328- Lauro de Freitas Ba. CEP. 42700-000

1



a4
i pi ill
i mI

?

ii If > 1 cJ

!(i m* r

Hr If if IIn Isi 13

nV

p >g

I 13

1 1 W* I IIPI
Rf.

i
fi l iIII! I*si

! r V4P III 6
i s i|If| l||
• hi! I

2

8
5

li£

* i**i IS4 I ; I
I P ! i
l ujn If |
1 |!i| llf !||J||

i I§"'ii

73
O
On !! m

» }S5S II*1 “n

ii8! S’

f m stl *« I
i.

(S'1
-v



%s

!!!!!!!!
I * e1 W\l f11

I 5 i*i!> 5 m I
, i if 1 •§ f. i!i If i

I!2

Il f I,

IPI
!|11 ,„
||f| » If j if

I i t81 i « i I

Ik I i!

9 *i ?

* [
IfcftHI rj m*i

B a
! r JO

11* Ii m
5i ll Iiff
o

1 HI i *m if l , ...
*f s

m1}
If I i!i!

i

Ii

flic X' I 1
?*
I! 1! in mM

» Eg i

n (T>
(A



.4
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Diario Oficial do Quarta-feira

16 de Janeiro de 2019
25 - Ano VII - N° 1335 3®Lauro de FreitasMUNICIPIO

PWTOTWAMUNieiMLBEL
CONFERE CCM0VI

FREITAS
ilNAL

CissiaC. Andwle Carneiio
6esto'S ic Conlrato

frocur.
*9J»2'TPREFEITURA MUNICIPAL

DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO DO TERMO DE RETI-RATIFICAÿAO DO CONTRATO N°

087/2018

CONTRATADA: MARTECEL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA-ME.
CNPJ: 04.851.917/0001-50. Contratante: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.
CNPJ: 13.927.819/0001-40. Processo Administrative): 0701/2019. Objeto da

Retifica?ao: Onde se Lia: CLAUSULA SEXTA - DO PREÿO: O valor total da
presente locaÿao e de R$ 72.391.68 (setenta e dois mil trezentos e noventa e urn reais e
sessenta e oito centavos), sendo o valor mensal de R$ 6.032,64 (seis mil trinta e dois
reais e sessenta e quatro centavos). Leia-se: CLAUSULA SEXTA - DO PREQO: O
valor total da presente locafao e de R$ 72.391,68 (setenta e dois mil trezentos e noventa
e um reais e sessenta e oito centavos), correspondendo a locafao de duas salas
comcrciais para fimcionanicnto do PROCON e PROFIS Municipais, com mensalidade
individual de R$3.016,36 (tres mil dezesseis reais e trinta e seis centavos), totalizando
R$6.032,64 (seis mil trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) mensais, onde
estao inclusas as despesas com o pagamento da mensalidade, taxa de condominio. IPTU
e consuino de agua . Data de Assinatura: 16 de Janeiro de 2019. Moema Isabel Passos
Gramacho - Prefeita Municipal.

CERTIFICAQAO DIGITAL: AHEXHQ9+JPF8B10UFHMP7G

Esta ediÿao encontra-se no site: www.laurodefreitas.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



09/06/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASILm CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

DATA DE ABERTURA

03/12/2001
NUMERO DE INSCRIpAO

04.851.917/0001-50
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
MARTECEL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

TlTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

MARTECEL
PORTE

ME

C0DIGO E DESCRIpAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

68.22-6-00 •Gestao e administrapao da proprledade Imobillarla

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliapao de imoveis

CODIGO E DESCRipAO DA NATUREZA JURlDICA
206-2 •Sociedade Empresaria Llmltada

NOMERO COMPLEMENTO
QUADRA K LOTE 3 E 4 SALA 331 E 332
LOTEAMENTO JRD AEROPORTO COND
EMP. TORRES BUSINESS

LOGRADOURO

R SILVANDIR F CHAVES 108

MUNIClPIO
LAURO DE FREITAS

UFBAIRRO/DISTRITO

PITANGUEIRAS
CEP

BA42.700-130

ENDEREpO ELETRONICO
MARTECEL@IG.COM.BR

TELEFONE

(71) 3369-1502/ (71) 3369-1502

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****

DATA DA SITUApAO CADASTRAL

16/04/2005
SITUApAO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUApAO CADASTRAL

<
DATA DA SITUAPAO ESPECIALSITUAPAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrupao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Pagina: 1/1Emitido no dia 09/06/2020 cis 10:25:54 (data e hora de Brasilia).

1/1



TERMO DE CESSAO DE DIREITOS SOBRE IMOVEL

Por este instrumento particular de CONTRATO, as partes a seguir qualificadas, como
CEDENTES, de um lado o Sr. ANSELMO TORRES FERREIRA, brasileiro, casado, inscrito

no CPF sob n9 247.142.595-04, e o Sr. MARCOS TORRES FERREIRA, brasileiro, casado,

inscrito no CPF sob n9 786.150.035-72, doravante denominados simplesmente

CEDENTES e como CESSIONARIO, a empresa MARTECEL ADMINISTRADORA DE

IMOVEIS LTDA., estabelecida na Rua Silvandir F. Chaves, n9 108, Quadra K, Lote 3 e 4,

Sala 331 e 332, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas - Bahia, CEP: 42.700-

GOO, inscrita no CNPJ n9 04.851.917/0001-50 doravante denominada simplesmente

CESSIONARIA, tern entre si justa e contratada a cess§o onerosa que se regera pelas

clausulas e condifSes adiante estipuladas e mutuamente aceitas pelas partes:

CLAUSULA PRIMEIRA-Do Imovel Objeto da Cessao

O imovel objeto da presente cessao e a loja comercial designada pelo n9 e 06, cujo

direitos de administrate e gestao os CEDENTES outorgam em favor da CESSIONARIA

a qual pode exercertodos os atos inerentes a gestao do negocio com poderes para tais

como: contratar, alterar, prorrogar, aditar e reincidir loca?oes; autorizar sublocagoes,

escolher inquilinos e fiadores; vistoriar o imovel; fazer publicar anuncios e noticias;

receber alugueis e passar os respectivos recibos; remeter periodicamente os saldos

existentes em favor do proprietario, fazer executar e cumprir integralmente as

clausulas contratuais ; receber e entregar as chaves do imovel ; pagar os impostos e

taxas devidos; fazer todos os langamentos de debitos e creditos em conta corrente;

realizar os ajustes legais do aluguel; ordenar toda e qualquer obra que se torne

indispensavel a conserva?ao, a limpeza ou a seguranÿa do imovel, contratando-a e

combinado o pagamento respectivo com profissional de sua confianfa; representar o

proprietario em quaisquer repartees publics federal, autarquicas ou municipals;

participar licitaÿoes publicas Cia de agua e esgoto , Cia de eletricidade, usar de toda e

qualquer agao ou recursos judiciais em defesa dos direitos do outorgante, contratando

para esse fim profissional habilitado de sua exclusiva escolha, sob reserva e sem
quebra do presente mandato, que sempre para propor aÿao de despejos executivas,

requerendo citagoes, notificagoes, cientificagoes e intimaÿoes, bem como pra transigir,

prestar compromisso, receber e dar quitagao, desistir, fazer acordos, embargar,

sequestrar, arrematar, e adjudicar, dando todos os seus atos como aprovados,

independentes de ratificagao , inclusive os que, mesmo julgados nao compreendidos

neste mandato se tenham tornado necessarios e permanentes, podendo ainda, a
outorgada, substabelescer os poderes contidos neste instrumento em qualquer pessoa

flsica ou juridica de sua confianga, quando assim julgar necessario.

ilitktOE FREITAS
%OWGU*AL

fegr
eSX0f



CLAUSULA SEGUNDA- Do Prazo

O prazo de vigencia deste contrato ser3 de 10.06.2020 ate 01.12.2022, ao fim do que o

CESSIONARIO se compromete a prestar contas aos CEDENTES e restituir o imovel

totalmente livre de coisas e pessoas, e nas mesmas condigoes em que o recebeu

independentemente de aviso, interpelagao ou notificagao judicial ou extrajudicial.

CLAUSULA TERCEIRA-Do Carater gratuito de cessao

A presente cessao se dara de forma gratuita, e qualquer, despesa, encargo e tributo

que sobrevier pelas atividades do CESSIONARIO serao de inteira e exclusiva

responsabilidade deste.

CLAUSULA QUARTA - Das responsabilidades do CESSIONARIO

Sera de inteira responsabilidade do CESSIONARIO o pagamento de todo e
qualquer tributo, encargo e /ou despesa que se fizer necessario pelas

operates decorrentes de sua atividade, responsabilizando -se , ainda, civil e

criminalmente por todas as circunstancias eventuais que suas agoes derem

causa.
Seguir todas as Normas e dispositivos atinentes a higiene e seguranga.

Obter junto as repartigoes competentes, todas as licengas necessarias a

realizagao dos servigos objeto de sua atividade respondendo durante a sua
vigencia, pelas consequencias que a falta ou omissao das mesmas acarretarem.

Preservar e manter o CEDENTE a salvo de reivindicagoes, comandas, queixas e
representagoes de qualquer natureza decorrentes de sua ag§o ou omissao.

Assumir total e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer acidentes

de trabalho, trajeto ou doenga profissional ocorrido com seus empregados e

daqueles a seu servigo, devendo responder, civil e criminalmente, e mais

observar integralmente as normas de Seguranga e Medicina do Trabalho,

previstas na legislagao em vigor, assim como as medidas de seguranga que

forem determinadas pelo CEDENTE.

a)

b)

c)

d)

e)

§19 O CESSIONARIO tambem respondera por todo e qualquer dano causado
patrimonio do CEDENTE, quer sejam os imdveis e/ou equipamentos, previstos

ou nao no presente termo, por ele proprio, ou por terceiros.

CLAUSULA QUINTA-Das Disposigoes Gerais

I- Este contrato cancela e substitui qualquer entendimento anterior, oral

ou escrito, mantido entre as partes com relagao a materia aqui

objetivada.

Jt FREOAS
UGINAL



Nenhuma alteragao de qualquer das disposigoes deste contrato tera

qualquer efeito a menos que feita por escrito e assinada conjuntamente

pelas partes.

As partes elegem o foro da cidade de Salvador/Ba para eventual liti'gio

processual.

II-

III-

E por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias

da mesma forma e teor, para que produzam urn so efeito, juntamente com as 2 (duas)

testemunhas abaixo identificadas.

Lauro de Freitas (BA), 10 de Junho de 2020

7ANSELMO TORRES FERREIRA
CEDENTE

!RCOS TORRES FERREIRA
CEDENTEV

\

•SSSPS!iMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDAMARTECI ivel

CESSIONARIO

drade Carneiro

-SSr
Cassia C.

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



Emissao: 09/06/2020 10:40

M
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Certidao Negativa de Debitos Tributaries

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lai 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Codigo

Tributdrlo do Estado da Bahia)

CertidSo N°: 20201642309

RAZAO SOCIAL

MARTECEL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

INSCRipAO ESTADUAL CNPJ

057.046.765 -BAIXADO 04.851.917/0001-50

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

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto 3 inexist§ncia de debitos, inclusive os inscritos na Dfvida
Ativa, de competencia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia

cobrar quaisquer ddbitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 09/06/2020, conforme Portaria n° 918/99, sendo vAlida por 60 dias, contados a partir da data de sua
emissao.

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

vaiida com a apresentapao conjunta do cartao original de inscri?ao no CPF ou no CNPJ da

Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda.

RelCertidaoNegativa.rptPagma 1 de 1



Emissao: 09/06/2020 10:41

M GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidio de Debitos Tributaries

CertidaoN0: 20201642309

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

RAZAO SOCIAL

MARTECEL ADMIN1STRADORA DE IMOVEIS LTDA

INSCRIQAO ESTADUAL

057.046.765

CNPJ

04.851.917/0001-50

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 09/06/2020 VAUDAATB 08/08/2020
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DECL A RAQ AO

Eu, Marcos Torres Ferreira, inscrito no CPF/MF sob o 786.150.035-72 , portador do Rg

n° 01.145.330-32 SSP/BA, representante da empresa Martecel Administradora de

Imoveis Ltda, CNPJ n° 04.8541.917/0001-50. Declaro. para os devidos fins QUE KAO
PESAM SOBRE O IMOVEL, situado na Rua Rua Silvandir F. Chaves , n° 108, Quadra

K, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas - Bahia. CEP: 42.700-00,

QUALQUER IMPED1MENTO DE ORDEM JURIDICA, CAPAZ DE COLOCAR EM
RISCO A LOCAQAO DO MESMO.

Lauro de Freitas, 10 de Junho de 2020.

MarteafeTÿuiministradora de Imoveis Ltda

f 'Marcos Torres Ferreira



&
TERMO DE CESSAO DE DIREITOS SOBRE IMOVEL

Por este instrumento particular de CONTRATO, as partes a seguir qualificadas, como

CEDENTES, de um lado o Sr. ANSELMO TORRES FERREIRA, brasileiro, casado, inscrito

no CPF sob n® 247.142.595-04, e o Sr. MARCOS TORRES FERREIRA, brasileiro, casado,

inscrito no CPF sob n® 786.150.035-72, doravante denominados simplesmente

CEDENTES e como CESSiONARIO, a empresa MARTECEL ADMINISTRADORA DE

IM6VEIS LTDA , estabelecida na Rua Silvandir F. Chaves, n® 108, Quadra K, Lote 3 e 4,

Sala 331 e 332, Loteamento Jardim Aeroporto, Lauro de Freitas - Bahia, CEP: 42.700-

000, inscrita no CNPJ n® 04.851.917/0001-50 doravante denominada simplesmente

CESSIONARIA, tern entre si justa e contratada a cessao onerosa que se regera pelas

clausulas e condi?5es adiante estipuladas e mutuamente aceitas pelas partes:

CLAUSULA PRIMEIRA- Do Imovel Objeto da Cessao

O imovel objeto da presente cess5o e a loja comercial designada pelo n® e 06, cujo

direitos de administrate e gest3o os CEDENTES outorgam em favor da CESSIONARIA

a qual pode exercer todos os atos inerentes a gest§o do negocio com poderes para tais

como: contratar, alterar, prorrogar, aditar e reincidir locates; autorizar sublocates,

escolher inquilinos e fiadores; vistoriar o imovel; fazer publicar anuncios'e noticias;

receber alugueis e passar os respectivos recibos; remeter periodicamente os saldos

existentes em favor do proprietary, fazer executar e cumprir integralmente as
clausulas contratuais ; receber e entregar as chaves do imovel ; pagar os impostos e
taxas devidos; fazer todos os lanÿamentos de debitos e creditos em conta corrente;

realizar os ajustes legais do aluguel; ordenar toda e qualquer obra que se tome

indispensavel a conservato, a limpeza ou a seguranga do imovel, contratando-a e

combinado o pagamento respectivo com profissional de sua confianga; representar o

proprietary em quaisquer repartees publica federal, autarquicas ou municipals;

participar licitates publicas Cia de agua e esgoto , Cia de eletricidade, usar de toda e

qualquer a?ao ou recursos judiciais em defesa dos direitos do outorgante, contratando

para esse fim profissional habilitado de sua exclusiva escolha, sob reserva e sem
quebra do presente mandato, que sempre para propor a$ao de despejos executivas,

requerendo citates, notificates, cientificates e intimates, bem como pra transigir,

prestar compromisso, receber e dar quitato, desistir, fazer acordos, embargar,

sequestrar, arrematar, e adjudicar, dando todos os seus atos como aprovados,

independentes de ratificato , inclusive os que, mesmo julgados n5o compreendidos

neste mandato se tenham tornado necessarios e permanentes, podendo ainda, a
outorgada, substabelescer os poderes contidos neste instrumento em qualquer pessoa

fisica ou jun'dica de sua confianga, quando assim julgar necessario.



CLAUSULA SEGUNDA - Do Prazo

0 prazo de vigencia deste contrato ser3 de 10.06.2020 ate 01.12.2022, ao fim do que o

CESSIONARIO se compromete a prestar contas aos CEDENTES e restituir o imovel

totalmente livre de coisas e pessoas, e nas mesmas condigdes em que o recebeu

independentemente de aviso, interpelagao ou notificagao judicial ou extrajudicial.

CLAUSULA TERCEIRA - Do CarSter gratuito de cessao

A presente cessao se dara de forma gratuita, e qualquer, despesa, encargo e tributo

que sobrevier pelas atividades do CESSIONARIO serao de inteira e exclusiva

responsabilidade deste.

CLAUSULA QUARTA - Das responsabilidades do CESSIONARIO

Sera de inteira responsabilidade do CESSIONARIO O pagamento de todo e
qualquer tributo, encargo e /ou despesa que se fizer necessario pelas

operates decorrentes de sua atividade, responsabilizando -se , ainda, civil e

criminalmente por todas as circunstancias eventuais que suas agoes derem

causa.

Seguir todas as Normas e dispositivos atinentes a higiene e seguranga.

Obter junto as repartigoes competentes, todas as licengas necessirias a
realizagao dos servigos objeto de sua atividade respondendo durante a sua
vigencia, pelas consequencias que a falta ou omissSo das mesmas acarretarem.

Preservar e manter o CEDENTE a salvo de reivindicagoes, comandas, queixas e

representagoes de qualquer natureza decorrentes de sua agao ou omissao.

Assumir total e exclusiva responsabilidade sobre todos e quaisquer acidentes
de trabalho, trajeto ou doenga profissional ocorrido com seus empregados e
daqueles a seu servigo, devendo responder, civil e criminalmente, e mais

observar integralmente as normas de Seguranga e Medicina do Trabalho,

previstas na legislagao em vigor, assim como as medidas de seguranga que

forem determinadas pelo CEDENTE.

a)

b)

c)

d)

e)

§le O CESSIONARIO tambem respondera por todo e qualquer dano causado

patrimonio do CEDENTE, quer sejam os imoveis e/ou equipamentos, previstos

ou n3o no presente termo, por ele proprio, ou por terceiros.

CLAUSULA QUINTA- Das Disposigoes Gerais

I- Este contrato cancela e substitui qualquer entendimento anterior, oral
ou escrito, mantido entre as partes com relagao a materia aqui

objetivada.



Nenhuma alteraÿao de qualquer das disposiÿdes deste contrato tera

qualquer efeito a menos que feita por escrito e assinada conjuntamente

pelas partes.

As partes elegem o foro da cidade de Salvador/Ba para eventual litigio

processual.

II-

III-

E por estarem assim juntos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias

da mesma forma e teor, para que produzam um so efeito, juntamente com as 2 (duas)

testemunhas abaixo identificadas.

Lauro de Freitas (BA), 10 de Junho de 2020
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ANSELMO TORRES FERREIRA

CEDENTE7 1COS TORRES FERREIRA
CEDENTE
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TvflNISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
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Testemunhas:
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i PREFEITURA MUNICIPAL DE

l LAURO DE FREITAS

LAUDO DE AVALIAÿAO DE

IMOVEL URBANO

COMISSAO MUNICIPAL DE AVALIACAO DE IM6VEIS

Sidinaldo da Silva Bacelar (SEINFRA) - Presidente

Eliana Santos Souza (SEDUR) - Membro

Marilia Ferreira de Souza (SEDUR) - Membro



*0/
1.0 - Apresentagao

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

N94.322 de 19 de setembro de 2018 e neste mesmo nomeia seus integrantes, vem

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

discriminado.

- Centro Empresarial Torres Business, Rua Silvandir F. Chaves, N9 108, Quadra K, Lote

03e 04, loja 06, Pitangueiras, situado na cidade de Lauro de Freitas- BA, CEP 42.700-

850. Cujo terreno onde foi edificado o empreendimento, possui uma 3rea total de

2.056 metros quadrados.

Data da vistoria: 02 de junho de 2020

1.1•Solicitante

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

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

1.2 - Proprietary

MARTECEL ADMINISTRADORA DE IM6VEIS LTDA- ME, com sede na Rua Silvandir

F. Chaves, N9 108, Quadra K, Lote 03 e 04, Salas: 331 e 332, Pitangueiras, Lauro de

Freitas -Ba, CEP 42.700-850.

2.0 - Objetivo da Avaliagao

Ocupagao do imdvel supracitado para instalagao de Orgao Publico - PROCON.

3.0 - Identificagao e caracteristica do bem avaliado

Com frente para Rua Silvandir F. Chaves, N9 108, Quadra K, Recreio Ipitanga, Lauro

de Freitas/Ba, CEP 42.700-850, cujo terreno onde foi edificado o empreendimento,

possui uma area total de 2.056 metros quadrados.

De modo geral, o imovel citado esta em bom estado de conservagao.

Os imdveis aqui propostos possuem 45m2 (quarenta e cinco metros quadrados) de

area varrida.



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

A avaliagao do imdvel foi executada utilizando o Metodo da Comparagao de Dados

de Mercado, de acordo com a norma de avaliagao de imoveis urbanos, NBR 14.653-

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

zona de caracteristicas afins, colhidos em imobiliarias locais, de imoveis ofertados

ao mercado atraves de anuncios em jornais de grande circulagao, sites

especializados e placas afixadas em imdveis. Esta pesquisa foi realizada no mes de

junho de 2020.

5.0-Diagnostico de Mercado

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

para locagao no entorno do imovel, tendo com area pesquisada urn raio de 400

metros de distancia do bem aqui avaliado.

Liquidez: LIQUIDEZ NORMAL;

Desempenho do mercado: NORMAL;

Numero de ofertas: NORMAL;

Absorgao pelo Mercado: LENTA

6.0-Pesquisa de Valores e tratamentos dados

Foram efetuados atraves de urn tratamento estatistico, visando encontrar urn

modelo valido equivalente, que representasse os dados da amostra.

Para a composigao do Ccilculo, foi considerada a area construida do imovel, bem

como o seu estado de conservagao, chegando entao ao valor medio de mercado de

R$64,40 (sessenta e quatro reais e quarenta centavos) por metro quadrado a
R$68,80 (sessenta e oito reais e oitenta centavos) por metro quadrado.

7.0-Resultado da avaliagao

O imovel encontra-se em bom estado de conservagao, situado proximo de pontos

de transporte urbano, centra comercial, facil acesso, estacionamento coberto e

exclusivo. !Jt\ ,
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Para definigao do valor de aluguel, tomamos como base o valor medio de mercado

por metro quadrado:

(R$64,40 + R$68,80) / 2 = R$66,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos) por

metro quadrado.

Sendo, R$66,60 x 45,00m2 = R$ 2.997,00 entao,

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

N94.322 de 19 de setembro de 2018, indica, com fulcro nos dados acima relatados,

para locaÿao mensal dos imoveis, o valor total de R$ 2.997,00 (dois mil, novecentos

e noventa e sete reais).

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, 10 de junho de 2020.

Sidirfaldo m Silva Bacelar

Presrtttfnte da Comissao
(CREA-BA-19824)

Eliana Santos Souza

Membro da Comissao
(CREA-BA -59461)

L1

Marilia Ferreira de Souza a
Membro da Comissao

(CREA-BA-44252)


