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PODER JUDICIARIO
JDSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS GUEDES PEREIRA

CPF: 043.341.925-30

Certidao n" : 11498795/2020
Expedigao: 20/05/2020, as 13:26:12

Validade: 15/11/2020
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que MATHEUS GUEDES PEREIRA, inscrito(a) no CPF sob o n°

043.341.925-30, 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

autentic idade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMA<ÿAO 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

reco1himent o s 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.

Duvidcits e suge.stdee; cndt "t sr . jus .’or
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LAURO DE FREITAS
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DECLARAQAO DE ADEQUAgAO 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° 12669 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

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

Orgamentciria de 2020 (LOA) com o Plano Plurianual 2018/2021 no. 1.718, 20/12/2017 (PPA) e

com a Lei de Diretrizes Orgamentarias no. 1.796, de 15 de julho de 2019 (LDO) e nao

ultrapassara os limites estabelecidos para o exercicio financeiro de 2020, estando em

conformidade com as disposigoes 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 (LRF), especialmente quanto as normas dos artigos 16

e 17.

•Identificagao da Despesa: Renovagao do Contrato n°. 128-B/2017, perlodo de 12(doze)

meses, firmado entre o Municlpio de Lauro de Freitas e Matheus Guedes Pereira(menor),

neste ato representado por sua genitora Sra.CLAUDIA REGINA GUEDES, no valor de R$

20.883,60(vinte mil, oitocentos e oitenta e tres reais e sessenta centavos).

Dotagao Orgamentaria: 02.1200.2391.339036.00

Obs: R$ 3.480,00 (tres mil, quatrocentos e oitenta reais), valor referente a 02 (dois) meses,

despesa correspondente ao exercicio corrente. O valor restante esta previsto no Projeto de Lei

Orgamentario para 2021(PLOA), em tramite na Camara Municipal de Lauro de Freitas.

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 administrative.

Lauro de Freitas, 23 de outubro de 2020

Ordenador de (Despesas

Carimbo e assinatura

Ciente,

Diana de Jesus

SecretSria Municipal \

Matricula 86945
Secretary Municipal de Desenvolvimento Social e Ciflatenia

Prefeitura Municipal de Laura de Fieitas Ba

Celene Diniz M. Rocha v

Cadastro n°. 46.435

Coord, de Execugao Orgamentaria /SEFAZ



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

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO n°. 12.669 de 2020

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

Atendendo a solicitagao dessa secretaria, considerando a necessidade de observancia

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

Adequagao Orgamentaria para assinatura do Ordenador de Despesa e posterior

encaminhamento a Controladoria Geral do Municipio (CGM).

Lauro de Freitas, 23 de outubro de 2020.

CELENE DINIZ RQCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAQAO DE EXECUQAO ORCAMENTARIA
Mat. No. 46.435
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PREFEITURA MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS-PMLF

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC

FOLHA DE INFORMAQOES DE PROCESSO

Processo n° 12.669/2020

Encaminha-se a Controladoria para prosseguimento do
feito.

Em, 26 de QutubroÿJe 2020

Jorge Alex da Silva Santos
Assessor Tecnico
Matricula: 70006

kT



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

RELATORIO N°389 /2020
PROC. ADM. N°ASSUNTO UNIDADE REQUISITANTE

pm
12669/2020Renovaÿao contratual SEMDESC

*
Lei 8666/93, art- 57» inc. IIFundamental

Objeto do contrato: Locaÿao do imovel para funcionamento do banco de alimentos

ITENS DE VERIFICA<;AO

Cuida-se da solicitaÿao de renova<;ao do contrato firmado com Matheus Guedes representandopor

sua genitora Claudia Regina Guedes, referente ao contrato n° 128-B/2017, com pedido de reajuste com base

no IGP-M, num percentual de 16,02%.

Acostados os documentos instrutorios, merecem destaque os a seguir discriminados:

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

1. SDC, fls. 02;

2. PAC (fls. 03/04);

3, Aceite da contratada com pedido de reajuste (fl. 6);

4. Declaraqio negativa de 6nus/impedimento (fl. 07);

5. Cdpia das identidades do proprietario e responsdvel, fls.08/09);

6. Instrumento particular de doacjio, fl.10;

7. Declara<;§o de fiscal de contrato com portaria, (fls. 12/14);

8. Declara<;ao de quita<;ao de ddbitos perante Embasa e Coelba, fl.11;

9. Termo de dispensa, minuta do contrato e aditamentos (fls.15/22);

10. Laudo de avalia<;ao do imdvel (fls.23/29);

11. Certidoes de regularidade fiscais e trabalhista (fls.30/41);

12. Declaraÿao de adequa<;ao on;amentaria e encaminhamento ao setor de controle da CGM,

fls.43/45-

DA ANALISE

Cumpre destacar que a este setor incube a andlise dos aspectos estritamente formais do

pedido, atinentes ei instruqao processual, e possui carater meramente opinativo e nao vinculante.

Por conseguinte, sobre os aspectos formais da solicitaqao, verifica-se a possibilidade de

prosseguimento processual, dada a existencia dos documentos essenciais necessarios a formalizaÿao do

feito: contrato valido, certidoes de regularidade fiscal e trabalhista, bem como reserva orqamentiria,

atestando assim o processo devidamente autuado, enumerado e fundamentado.

No entanto, na ausencia de certidao de FGTS do proprietario, ou no caso em tela, da sua

genitora e representante neste ato, solicitamos a juntada de declaraÿao de inexistencia de vfnculos

empregaticios, devendo ser encaminhado junto aos autos a Procuradoria Geral do Munidpio, uma vez que o

contrato possui termo final aproximado, justificando a sua nao devolu(;ao a este setor de controle para

aferiqao da diligencia. r\
DA CONCLUSAO

Av. Brg. Alberto C.Matos, 342- Centro - Centro Administrative de Laura de Freitas/BA, 42702-410.
Tel. (71) 33694235 / 999827223 (tone e WhatsApp) . E-mail: gabinetecemlauro(5>gmail.com ccnp.cem(S>gmail.com

coordenacaocem@email.com
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Mfvr.COHHA.MUB ew t.fC.s

Face ao exposto, conforme analise efetuada acima acerca da regularidade formal do pedido

autuado sob o n°12669/2020, conclui-se que esta APTO PARA PROSSEGUIMENTO.

Encaminhe-se a SEMDESC para juntada de declaraqao de inexistencia de vfnculos empregatfcios e

apos a Procuradoria Geral do Munidpio para a competente analise.

Em 27 de outubro de 2020

Nayane Alves de Carvalho Santos

Assessora especial
Controladoria Geral do Munidpio

Acolho o presente relatdrio.

Encaminhejise a PGM, para que se proceda o quanto solicitado.

-eitps/BA, 27 de outubro de 2020.Lauro

Aplo Vinagfe Nascimento
Controladi
Premtuw

Gefal do Munidpio
lunicipal de Lauro de Freitas/BA

Av. Brg. Alberto C.Matos, 342- Centro - Centro Administrative de Lauro de Freitas/BA, 42702-410.
Tel. (71) 33694235 / 999827223 (tone e WhatsApp) . E-mail: gabinetecemlaurotSemail.com ccnp.cgm@gmail.com

coordenacaocgm@gmail.com
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Lauro de Freitas,01 dc Outubro de 2020

A Prefeitura Municipal dc Lauro de Freitas

Att: SecretAria Municipal de Desenvolviroento Social e Cidadania

Assunto: Aditivo de Contrato de Locagio de Imdvcln° 128-B/2017

Senhora SecretAria

Infotmo a Vossa Senhoria que, CLAUDIA REGINA GUEDES, CPF: 628.738.145-00,
vcm por meio desta manifestar interesse na renovaÿflo do contrato acima mencionado o

qua! lem como objeto a locapAo de imdvel localizado na Rua Esperanÿa, n# 174, Quadra
unica, Lote 19, Loteamento 109, ChAcara Menino Jesus de Praga, PortSo, Lauro de
Freitas/BA,CEP: 42.700-000, onde funciona oBanco de Alimentos._

O referido contrato de loca$fio n° 128-B/2017, realizado junto a esta Prefeitura, se
findari em 01 de novembro de 2020 tenho interesse em formalizar a aceita$fio por parte
do Locador, 4 renovapSo por mais 12 (doze) meses._
Por oportuno sobcito o reajuste do aluguel, confonne previsflo na clAusula sdtima do
contrato.__

Declare ainda nSo ser empregador, bem como n3o possuir inscrifSo no fundo de
garantia.

H para que a mamfestafSo dc interesse fique certa e fonnalizada, assinamos o presente,
na data infra.__

Atenciosamente,

iCLA

CPF: 628.738.145-00

J -Vt

Tt-Cr' , 0

7jeÿL
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PREFEITURA MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS-PMLF
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC

FOLHA DE INFORMAQOES DE PROCESSO

Processo N° 12.669/2020

Trata-se de pedido de renovagao do contrato de locagao de
imovel n° 128-B/2017 firmado entre o Municipio de Lauro de
Freitas e a Claudia Regina Guedes, que tern como objeto a
locagao de imovel, para o Funcionamento do Banco de
Alimentos, em Portao.

Em resposta ao Despacho - CGM, a fl. 46/47, segue:

a) Feito juntada de Carta de Manifestagao da proprietary,
adicionada declaragao de inexistencia de vinculos
empregaticios.

Apos sanadas pendencias, encaminha-se a PGM para
prosseguimento do feito.

Em, 27 de OiWrb/o de 2020.

/
/

Jorge Alex da Silva Santos
AsisessorTecnico
Matricula: 70006



MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITAS

m

R
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATE N°: 12669/2020.
INTERESSADO: SEMDESC.
ASSUNTO: Loca<;ao - Renova9ao.

PARECER JURIDICO

EMENTA: RENOVACAO. CONTRATO DE

LOCACAO. ADITIVO DE PRAZO

(RENOVACAO) E DE VALOR (IGPM).

POSSIBILIDADE COM RECOMENDACAO.

I - RELATORIO

Trata-se de solicita9ao formulada pela SEMDESC. acerca da possibilidade de

RENOVACAO por mais de 12 (doze) meses do contrato n° 128-B/2017, celebrado entre o

Munidpio de Lauro de Freitas e MATHEUS GUEDES PEREIRA, representado por sua

genitora CLAUDIA REGINA GUEDES, bem assim de reajuste de acordo com o IGPM num

percentual de 16.02%, sob a justificativa. assinada pela secretaria da SEMDESC. Diana de

Jesus e pelo Diretor Administrativo-Financeiro. Helder O. Silva, matricula n ° 78834, de que

“[...] a escolha do imovel sc dcve a Iocalizaÿao que proporciona facil accsso aos munieipes

e suas instalaÿdes que sao as mais adequadas ao funcionamento do nucleo, alem da

inexistencia de outro disponriel nas mesmas condiÿoes na regiao, ausencia de imovel

proprio do municipio, bem como o valor compativel com o de mercado [...]” (fl. 02).

Os autos do processo foram instruidos. entre outros. com os seguintes

documentos: 1) SDC assinada pela secretaria da SEMDESC, Diana de Jesus e pelo Diretor

Administrativo-Financeiro, Helder O. Silva, matricula n 0 78834 (fl. 02); 2) PAC assinado pelo

Diretor Administrativo-Financeiro, Helder O. Silva, matricula n ° 78834 e pela Prefeita

Municipal (fls. 03/04); 3) calculo efetuado do reajuste com base no IGPM (fl. 05); 4)

manifestaÿao do locador concordando com o aditivo de prazo. bem como solicitando o aditivo

de valor (fl. 06): 5) declara<;ao do locador de que nao pesa sobre o imovel nenhum

CCntro Vn’minOtrativo de Lauro de Fredas (CALF)

Avenida {{riaaileiro Alberto t. osm Malos, S/N, Aracui, Terrco, Lauro de Freitas/BA,CEP: 42.702-010
(RuaIa(eraIao Parque Shopping)

Telelone: (71) 3360-3722
Pagina 1 de 6



PH MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITASm
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

impedimento de ordem juridica capaz de colocar em risco a loca<?ao (f. 07); 6) copia do

instrumento particular de doa?ao (fl. 10): 7) laudo de avaliaÿao de imovel urbano com

fotografias (tls. 23/29); 8) declaraijao assinada pelo gestor de contratos, Helder O. Silva,

matricula n 0 78834. de que o municipio de Lauro de Freitas e o responsavel pelo pagamento

das contas da EMBASA e COELBA (11. 11): 9) declara(;ao de fiscalizaÿao do contrato (fl. 12);

10) copia do contrato originario e dos termos aditivos (11s. 16/22); 11) certidoes: a) Trabalhista

(fl. 30 e 41); b) Federal (fl. 35/38); c) Estadual (fls. 39/40); d) Fazenda Municipal (fls. 31/32);

12) dotaÿao or<;amentaria e declara9ao de que a despesa prevista se encontra com previsao da

LOA 2020. tern compatibilidade com o PPA e com a LDO assinada pela ordenadora de

despesas, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Diana de Jesus,

matricula n° 86945. bem assim pela Coordenadora de Execuÿao Onjamentaria/SEFAZ, Celene

Diniz M. Rocha, matricula n° 46.435 (fl. 43); 13) relatorio n° 389/2020 da Controladoria

Geral do Municipio considerando que o processo se encontra apto para prosseguimento (fls.

46/47); 14) declara9§o da locadora informando que nao possui inscrÿao junto ao FGTS (fl.

48); 15) despacho da SEMDESC (fl. 49).

E o breve relatorio.

II - FUNDAMENTACAO

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

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

constam ate a presente data nos autos do processo administrative em epigrafe. pois a este

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

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

analisar aspcctos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Demais disso. entende-se que as manifesta9oes da Procuradoria Juridica

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

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

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

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Ielefone: (71)3360-3722

Pagina 2 de 6
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

porem nao vinculante da autoridade competente.

Nessa senda. como simples orientate juridica, visando auxiliar a

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

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

Constituiÿao Federal, passa-se a expor o que se segue.

Nesse passo, vale anotar que o contrato em comento tern escopo no art. 24,

inciso X, da Lei n° 8.666/93, in verbis:

Art. 24. E dispensavel a Licitagao:

X -para a compra ou locaqao de itnovel destinado ao atendimento das

finalidades precipuas da Administrate), cujas necessidades de

instalaqdo condicionem a sua escotha, desde que o prego seja

compativel com o valor de Mercado, Segundo avaliaqaoprevia.

Deste modo. alem do contrato de locaÿao 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 fixato
dos prazos de vigencia dos contratos administrativos.

Com efeito, nos casos de contrato de locaÿao 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 Orientato Normativa n° 6. de 01/04/2009, da CGU/AGU, in verbis:

“O ADVOGADO-GERAL DA UNIAO, no uso das atribuigdes que the conferem os
incisos I, X, XI e XIII, do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 10 defevereiro de
1903. comiderando o que consta do Processo n° 00400.015975/2008-95, resolve
expedir a presente orientaqdo normativa, de cardter 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 QUAL A
ADMISISTRACAO PUBLICA E LOCATARIA, REGE-SE PELO ART. 51 DA

Centro Adiniimtrativo de Lauro de Freitas (CALF)

Avettida Brigadeiru Alberto Costa Vlatos, S/iV, Arseni, Terreo, Lauro de Freitas/BA, C EP: 42.702-010
(Rua Lateral ao Parque Shopping)

Teletone: (71) 3369-3722

Pagina 3 de 6
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

LEI N° 8.245, DE 1991, NAO ESTANDO SUJEITA AO L1M1TE MAXIMO DE
SESSENTA MF.SES, EST1PVLADO PELO INC. // DO ART. 57, DA LEI X"
8.666, DE 1993.

INDEXAt?AO: VIGENCIA. L1MITACJAO. CONTRATO DE LOCAL;AO. 1MOVEL.
ADM1N1STRApfO. LOCA TAR!A.

REFERENCIA: art. 62, § 3" e art. 57 da Lei n" 8.666, de 1993; arts. 51 a 57 da Lei rt°
8.245. de 1991; Decisao TCU828/2000 - Plemirio.

JOSE ANTONIO DIAS TOFF01.1

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

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

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

Rcgistre-se. bem assim. que a avenga objeto de analise encontra-se lastreado em

contrato de locaÿao, especie de “Contrato da Administragao”. regido pelo direito privado, com

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

Mesmo sendo especie de "Contrato da Administrate”. regido pelo direito

privado. ha uma obrigatoria derrogaÿao pelo direito publico, naquilo em que o contrariar.

Dessa forma, nao ha falar em prorrogat0 por tempo indeterminado do contrato

de locaÿao firmado pela Administrate Piiblica. pois violador ao quanto disposto no artigo 57,

§3°. da Lei 8.666/93. que nos informa que "e vedado o contrato com prazo de vigencia

indeterminado”, a qual, consequentemente, deve ser sempre por prazo determinado.

O Tribunal de Contas da Dniao assim vein entendendo sobre a materia posta

em debate, textual:

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

contratual caraeteristicaniente nrivada nao deve significar a incidencia integral

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

privados pratieados pela administrate dos contratos administrativos

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

CiHlro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)
Avenidn Brigadciro Alberto Costa Matos, S/N. Aracui. Terreo. lauro de Freitas/BA, CF.P: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parquc Shopping)
Fclefone: (71)3369-3722 ’55

Pagina 4 de 6
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contrato cm que a Administracao seia locataria coni fundamento no artigo 24,

X, da Lei n" 8.666/93 (...) partillw do entendimento de que nao se aplica aos

contratos de iocacdo em one a Administracao Pdbtica e a locataria a possibilidade

de aiusfes verhais e prorroxucbes automdticas por prazo indeterminado. condÿao

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

Min. Benjamin Zymler apud JUSTHN FILHO, Manual. Comentdrios d Lei de

Licitagoes e Contratos Administrativos. 14;| ed. Sao Plaulo: Dialetica, 2010, p. 763 -

original nao destacado).

Quanto ao pedido de reajuste (atualizaÿao monetaria). lastreado na clausula T

(setima) do contrato (fl. 17), impende-se registrar que esta poderia ocorrer por meio de

APOSTILAMENTO, pois se trata de “anotaÿao ou registro administrativo de modifica9des

contratuais que nao alteram a essencia da avenÿa ou que nao modifiquem as bases

contratuais. In. Licitagoes e Contratos: orientaÿoes e jurisprudencia do TCU. 4. ed.

Brasilia: TCU, 2010. p. 660”.'

Ainda sobre a materia importante destacar entendimento do Superior Tribunal

de Justiÿa, verbis:

“I. A correcao monetaria e mera tecnica de atualizacao de valores, a qual nao

altera o equilibrio economico inicialmente estabelecido no contrato. Em

contratos administrativos, a correcao monetaria e devida sempre que o

nagamento for posterior ao ato administrativo de entrega (medicao) (REsp n°

837.790/SP, 2a T.. rel. Min. Eliana Calmon. j. em 2.08.2007, D.I de 13.08.2007 apud

JUSTEN FILHO, Manual. Comentdrios d Lei de Licitagoes e Contratos

Administrativos. 14a ed. Sao Plaulo: Dialetica. 2010. p. 793 - original nao

destacado).

A prot’essora Maria Sylvia Zanella Di Pietro ao tratar sobre o aludido

principio e a sua correlatpao com a Administrate Publica nos ensina que. verbis: “[...] segundo

Apud internet: http://direitoadm.com.br/l93-apostilamento.' - original nao destacado.

C entro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto ( osta Matos. S/\, Aracui. Terreo, Lauro tie Freitas/BA, CEP: 42.702-010

(Rtia I.ateral ao Parque Shopping)
Telefone: (71) 3369-3722 59
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o Principio da Legalidacle, a Administracao Publica so node fazer o que a lei permite I...1 Em

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

direitos de tiualquer cspecic, criar ohrigacoes ou imnor vedacoes aos administrados; para tanto,

cla denende de lei" (Direito Administrative). \T ed.. Sao Paulo: Atlas, 2004. p. 68 - original nao

destacado).

Entretanto. no que diz respeito ao aludido pedido de REAJUSTE. mesmo de

atualizacao intlacionaria. RECOMENDO que a secretaria solicitante negocie junto ao locador

o nao reajuste de valor nesse momento de pandemia, considerando. sobretudo. a queda de

arrecada<;ao que vem sendo suportada pelo municipio, o que vai ao encontro do interesse

publico.

Ill -CONCLUSAO

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

pela Icgalidade da renovacao do contrato de locaeao n° 128-B/2017. por mais 12 (doze)

meses. mantendo-sc o valor atualmente praticado. sent qualquer aumento, lastreado na

fundamentaqao e RECOMENDAÿAO supramencionada.

Por fim. antes do prosseguimento do feito e considerando o quanto disposto na

Comunicagao Interna 06/2017 - PGM. devem os autos seguir para o Procurador Geral ou para

seu substituto legal para apreciagao e deliberaÿao da materia. E o parecer. SMJ.

Lauro de Freitas (BA). 27 de outubro de 2020.

kRAES

RAPWX6CG®MARAES
Procurador do Municipio

J

CLARISWALMEIDA FIGUEIREDO
.ssessora Direta

Centro \dininistiati\o de Lauro de Freitas (CALF)
Avcnida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S V \racui, Ierreo. Lauro de Freitas,BA, C LP: 42.702-010
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I
Despacho - Gabinetc -PGM.

N°Expediente:

Assunto:

- Ihsuj&vaj&o
f -y, (

Interessado:

Solicito £ coordenagSo executiva que adote a seguinte providential

Arquivar.
Xj Despachar: Setor/orgao discriminado abaixo para parecer e/ouprovidencias.

CONSULTTVQ JUPiCIAL OUTJRQS

Sub-Procurador.Administrative/
Licitayoes.
MP/Secretarias.

61
Trabalhista. Procurador Fiscal.4 1 7

Coord.Executiva.2 8
Pep.Distribuiqao.
BalcSo de Justiqa.

3 Servidor. 5 Civil. &<
10

1
Qbservaqao: /K\ / J—>d ll

3 w

I

I
oX} / *70 / igjpfgQ.Laurojke Freitas,

A
Kivio Dias Barbosa Lopes

Procurador Geral do Municipio
s?
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Coordenador Executtvo

xa;: C-Qwrs-MQt

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° I28-B/20I7

Pelo prescntc instrument. Ilea prorrogado o eontrato abaixo especificado. de acordo com as seguintes clausulas e declaragoes:

CONTRATO ADITADO n" 128-B/2017: () objeto deste eontrato locagao tern por finalidade a locagao do imovel situado na Rua
Lsperanga. n° 174. Quadra unica. Lotc 19. l.oteamento 109. Chacara Menino Jesus de Praga. Portao. Laura de Freitas/BA. CEP:
42.700-000, para atender a necessidade de funeionamento do Banco de Alinientos. podendo. entretanto. o LOCATARIO dar-lhe

outra destinagao de servigo publico.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12669/2020

LICITAQAO: Dispensa de LieilagSo 078/2017. art. 24. Inciso X. Lei 8.666/93.

DOTACAO ORCAMENTARIA: 02.1200.2391.339036.00

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LADRO DF. FREITAS, pessoa juridica de direito publico interno. com sede e loro na Praga
Joilo Thiago dos Santos, s/n. Centra. Laura de Freitas/BA. inscrito no CNPJ: 13.927.819/0001-40. representado pela sua Prefeita Sr1.
Moetna Isabel Passos Gramacho.

CONTRATADO: MATHF.US GUEDES PEREIRA, neste ato representado por sua genitora Sra. CLAUDIA
REGINA GUEDES. inscrita no CPF: 682.738.145-00. portadora do RG: 04.705.725-40, residente e domiciliada no

Condomlnio Encontro das Aguas, QD. A, Lot. 19. Portao, Lauro de Freitas/BA, que abaixo subscreve.

CLAUSULA PRIMF.IRA - OBJETO DO ADITAMENTO: RenovagSo do eontrato por mais 12 (doze) meses, iniciando cm

01/11/2020, com termo final pre\isto para 01/11/2021, sendo mantido o mesmo valor mensal. sent reajuste. de 1.500,00 (urn mil e

quinhentos reais) perlazcndo o valor global de RS 18.000,00 (dezoito mil reais) conforme dolagao orgamentaria supra, e cm
atendimento a solicitagao da Seeretaria Municipal de Assistencia Social e Cidadania. acostada nos autos do processo em epigrafe.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICACAO: Os contratantes ratilicam as demais clausulas constantes do eontrato ora aditado. as

quais permanecem inaltcradas.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLAC’AO PERTINENTS: Kste aditivo ao eontrato c regido pela lei n". 8.666/93. com redagao
da lei n‘\ 8883/94 c demais normas de direito administrative e civil pertinentes.

Por estarem de acordo lirmam cste paeto cm 04 (quatro) \ias de igual teor. na presenga das testemunhas abaixo assinadas. elegendo
foro de Lauro de Freitas/BA. para dirimir qualqucr duvida ou questao dele advinda.

Lauro de Freitas/BA, 01 de novembro de 2020.

/o<

MUNIOlPIO DE LAURO HE FREITAS- LOCATARIO
(Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOylAL E CIDADANIA
Diana de Jesus - Seeretaria

CLAUDIA REGINA GUEDES- LOCADORA

TESTEMUNHAS:

CPF: <{hÿ 15
I.

ptocofa0
<30(0

Ft
2 gL. .XX-

ujy. w-j- Yit
CPF:
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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128-B/2017

Contratado: MATHEUS GUEDES PEREIRA, neste ato representado por sua genitora Sra.
CLAUDIA REGINA GUEDES. CPF: 628.738.145-00. Contratante: MUNICIPIO DE LAURO DE
FREITAS. Processo Administrative: 12669/2020. Dispensa: Dispensa n° 078/2017, art. 24, X, da
Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: O objeto desta locagao tem por finalidade a locagao do imovel
situado na Rua Esperanga, n° 174, Quadra linica, Lote 19, Loteamento 109, Chacara Menino Jesus de
Praga, Portao, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, para atender a necessidade de funcionamento
do Banco de Alimentos, podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra destinagao de servigo
publico. Dotaglo Orgamentaria: 02.1200.2391.339036.00 Objeto do Aditamento: Renovagao do
contrato por mais 12 (doze) meses, com inicio em 01/11/2020 e temio final previsto para 01/11/2021,

confonne dotagao orgamentaria supra e em atendimento a solicitagao da Secretaria de Municipal de
Assistcncia Social e Cidadania. Data de Assinatura: 01 de Novembro de 2020. Moema Isabel Passos
Gramacho.

CERTIFICACAO DIGITAL: AIHZUP7XDR8F1WQYOOAOIW

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente. 59


