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Pelo presente instrumento, flea celehrado Contrato. mediante as seguintes clausulas e deClaragdes.

CONTRATO N": 213/2019

L1C1TACAO: Disnensa de LicitacSo N" 029/2019. art. 24. Incise X. Lei 8.666/93.

LOCATARIO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico, com sede e foro na
Praga JoSo Thiago dos Santos s/n°, Centro. Lauro de Freitas/BA. inscrito no CNPJ/MF n°. 13.927.819/0001-40. neste

ato represeritado por sua Prefeita Sra. Moema Isabel Passos Gramaeho.

LOCAPOR: ELIDARA CONC'EIÿAO NASCIMENTO. inscrita no CPF: 074.444.245-19, residente e dotniciliado
na Rua Direta do CapelSo, n° 13 Areia Branca. Lauro de Freitas/BA, firniam o presente contrato de locagao. em

obedidneia a Lei 8.666/93.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
O presenie Contrato e celebrado fundainentado no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/93. de acordo com o Processo
Administrative n°. 13689/2019.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: Locagao do imovel situado na Rua Dois de Julho. 829, n' 79. CapelSo.

Lauro de Freitas/BA. para o funeionamento do Nucieo do Servigo de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos
SCFV. podendo, entretanto. o LOCATARJO dar-lhe outra destinagSo de servigo publico.

CLAUSULA TF.kC'EIRA - DAS OBRICACQES DO LOCAPOR

Constituent obrigagoes do LOCADOR:
1 - entregar o imdvel ao LOCATARIO, livre de qualquer onus, ou agio, em boas condigoes de asseio e habitabil'dade.
sem qualquer defeito e com todos os acessorios em estr.do de uso:
II - nao praticar, nem autorizar que se pratique qualquer ato que perturbe o uso pacifieo do imdvel pelo LOCATARIO;

lit - garantir o LOCATARIO contra atos de terceiros que se arroguem proprietaries do imovel iocado ou titulares
respectivos dos direitos de uso. usufruto ou habitag5o;
IV - responder pclos vicios ou defeitos de imovel Iocado, evidenciados nos 3 primeiros meses da Locagao, desde que
preexistentes a esta:
V - indenizar as benfeitorias uteis e necessarias realizadas pelo Locatano, previamente e formalmente autorizadas pelo
LOCADOR. que nao puderem ser levantadas por este;

VI - pagar IPTU, condominio e as taxas e impostos incidentes sobre o irndvel;
VII - n3o se incluem entre as benfeitorias ute is e necessarias que se incorporam ao imovel. e, por conseguinte. deverao
ser retiradas pelo LOCATARIO ao final da locag&o. os aparelhos eletricos. inclusive condicionadores de ar, cortinas
divisorias, mdveis ou outros que nao afetam as benfeitorias de base realizadas para melhor utilizagSo do imovel.

CLAUSULA OLARTA - DAS OBRIGAGOES DO LOCATARIO

Constituent obtigagoes do LOCATARIO:
I - utilizar o imovel para o desenvolvjmento de suas atividades especificas e correlates, sen-pre com ficl observSncia as
posturas deterimnadas pelas autorkludes competentes.
II - arcar com as despesas normals de locagao como consumo de agua. kiz. e teletone, eabendo-lhe cfetuar diretamente
estes pagamentos nas dev Idas epocas:
III - efetuar no imovel Iocado, se for de sna conveniencia, as benfeitorias uteis e necessarias ao seu uso, desde que nao
danifiquem a estrutura e a seguranga do imovel, e sejam previamente autorizadas pelo LOCADOR. em consonancia
com o inciso V da CLAUSULA TERCFJRA. deste contrato;
IV - permitir ao LOCADOR, examinar ou vistoriar o imovel iocado; quaudo julgar convemenie; 1 ,
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V - nao ceder em locaÿSo, dar em comodato o imovel, subloca-lo no todo ou em parte, salvo consentimento por escrito
do LOCADOR:
VI - cuidar da prevenpao e pintura do imovel, providenciando o conserto de eventuais avarias que der causa;

VII - devolvero imovel no estado em que recebeu, emplenas conduces de iuncionamÿMo, ressalvadas as deteriorates
naturais ao uso regular; .
VIII - zelar pelo combate a pragas que possam atingir o imovel, notadamente o cupim.

CLAUSULA QUINTA - DA V1GENCIA CONTRATUAL E PRORROCACAO

O presente instrumento de contrato tera vigencia pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura,

podendo ser prorrogado por convencao das partes, consubstanciadas em Termo Aditivo.
Pariyrafo Unico - O Contrato podera ser prorrogado na forma prevista na Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA- DO PRECO
O valor da presente locafao 6 de RS2.426,74 (dois mil quatrocentos e vinte e seis reals e setenta e quatro centavos)

mensais. totalizando o montante de RS29.120,88 (vinte e nove mil cento e vinte reais e oitenta e oito centavos).

CLAUSULA SET1MA -DO REA.IUSTAMENTO

Os valores fixados .na Clausula Sexta, do presente instrumento contratual, serao reajustados anualmente com base no
IGP-M acumulado. exceto na hipdtese de oriental ou criterio superveniente estabelecidos por org3o(s) govemamental
(is) competente(s).

CLAUSULA OITAVA - DA ALOCACAO DOS RECURSOS

As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta da scguintc dota?3o Armamentaria:

02.1201.2012.339036.29.

CLAUSULA NONA- DA F1SCAL1ZACAO

A Rscalizaÿao e acompanhamento da execufSo do Contrato UcarSo a cargo da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Cidadania, sendo designado o servidor Jorge Alex da Silva Santos, matricula: 079624-0.
Paragrafo Unico -O LOCATARIO, atraves da sua fiscalizaÿSo, rejeitara no todo ou parte os serviÿos executados em
desacordo com o previsto neste Contrato.

CLAUSULA PECIMA - DO IN ADIMPLEMF.NTO E DA RESC1SAO CONTRATUAL

O presente contrato serarescindindo de pleno direito, independente de notifica?5o se;

a) O LOCATARIO infringir obrigapSo legal ou descumprir qualquer das Clausulas do presente Contrato;
b) o imovel locado for desapropriado;
c) falencia, liquidacao judicial ou extrajudicial, concordata ou insolvencia do LOCADOR, requeridas ou decretadas;
Paragrafo Primeiro - Rescindindo o Contrato por qualquer destes motives, o LOCADOR tera direito apenas ao
pagamento dos servi?os efetivamente prestados e aceitos.
Paragrafo Segundo - Ficara o presente Contrato rescindido. de pleno direito. independentemente de aviso ou
interpela?ao judicial ou extrajudicial, e sem prejufzo das"sanp5es cabiveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da Lei
n°. 8.666/93, alterada pela Lei n°. 8.883/94.

CLAUSULA PECIMA PRIMElRA - DAS ALTERACOES

Este instrumento podera ser alterado em decorrencia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei p°. 8.666/93.
alterada pela I.ei n°. 8.883/94, com as devidas justificativas.
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CLAUSULA DfeCIMA SEGUNDA - DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para soluÿo de questSes relativas a este Contrato,
com expressa renuncia das partes a qualquer outro, por mais especial que seja.

E por estarem de pleno acordo, assinam este instrumento etn 04 (quatro) via? de igual teor e forma.

Lauro de Freitas, 15 de Outubro de 2019.

Of-' d,

MUNICiMO DE LAURO ()E FREITAS/BA - LOC.ATARIO
'v—xSra. Moema Isabel Passoÿ Gramacho- Prefeita

u hm
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOi T ii CIDADANIA

Huldaci dos Reis Santana Andrade - Secretaria

»

ELIDARA CONCElCAO NASCIMENTO- LOCADOR

TESTEMUNHAS:

CfcAw. iltj UL>J faUvJi.
ivel, Assinatura. e CPF n" ,7 1} 4.4 /ÿJT ' ')1

m
Notne Leg
1.

2. fL XL AvT
Nome Legivel, Assinatura e CPF n“ vJT FT-
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Diario Oficial do Quarta-feira
16 de Outubro de 2019
35-AnoVll-N0 1532

Lauro de FreitasMUNICIPIO

4.
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PREFEITURA MUNICIPAL
, W, IDE LAURO DE FREITAS

EXTRATO DE CONTRATO N° 213/2019

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS Contratada ELIDARA CONCEIC'AO
NASCIMENTO - CPF: 074.444 245-19. Modalidadc Dispensa de I.icitav2o N° 029/2019, art. 24. Inciso X,
Lei 8.666/93. Processo: 13689/2019 Objeto: Locacjao do imovel situado na Rua Dois de Juliio. 829, n° 79,
Capelao, Lauro de Freuas/BA. para o funcionameuto do Nucleo do Serviÿo de Convivencia e Fortalecimento »

de Vinculos - SCFV, podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra destinafSo de service publico.
Dotafao: 02.1201.2012.339036.29. Data da Assinatura: 15 de Outubro de 2019. Valor: O valor da presente

locafdo e de R$2.426,74 (dois mil qualrocentos e vinte e seis reals e setenta e quatro centavos) mensais,
totalizando o montante de RS29.120,88 (vinte e nove mil cento e vinte rears e oilenta e oito centavos). Periodo
de vigencia: O presente instrumento de contrato teri vjgencia pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir
da sua assinatura, podendo ser prorrojpio por conven<?5o das. partes, consubstanciadas em Termo Aditivo
Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

CERTIFICAQAO DIGITAL: B93KCWVXAXTV0RXF8W8BVQ

Esta edi?ao encontra-se no site oficial deste ente.

.»
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PODER JUDICIAMO
JU3TICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELIDARA CONCEICAO NASCIMENTO JESUS

CPF: 074.444. 245-19

Certidao n° : 19572143/2020
Expedigao: 07/08/2020, as 20:22:31

Validade : 02/02/2021
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se qoe ELIDARA CONCEICAO NASCIMENTO JESUS, inscrito ( a ) no

CPF sob o n° 074.444.245-19, NAO CONSTA do Banco Naclonal de

Devedores Traba ihistas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao aas Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolugao Adminis trativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabiiidade 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 fiiiais.

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 gra tuitamente .

INFORMACAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessaries a identi f icagao das pessoas naturals e jurldicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria trans.irada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a

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

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

•'Ll' >. lid • ; -rc-e 5 :

9*



> MINISTERIO DA FAZENDA
f 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: ELIDARA CONCEICAO NASCIMENTO JESUS
CPF: 074.444.245-19

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 cr6ditos tributaries administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Uniao (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 contributes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do parÿgrafo unico do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagio 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 09:38:23 do dia 10/01/2020 <hora e data de Brasilia>.
Vaiida ate 08/07/2020.
Codigo de controle da certidao: 4326.26EB.C6C7.281D
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

¥l



S3 BRASIL Acesso a informagao Participe Services Legislate Canais

:_ __
Receita Federal

*•CERTIDAO

Confirmagao de Autenticidade das
Certidoes

Resultado da Confirmagao de Autenticidade da Certidao

CPF : 074.444.245-19

Data da Emissao : 10/01/2020

Hora da Emissao : 09:38:23

Codigo de Controle da Certidao : 4326.26EB.C6C7.281D
Tipo da Certidao : Negativa

Certidao Negativa emitida em 10/01/2020, com validade ate 05/11/2020, considerando prorrogagao
de sua validade pela Portaria Conjunta n° 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta n°
1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Pagina Anterior
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Emissao: 14/09/2020 12:08GOVERNO 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 - Codigo

Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N° 20202633607

NOME

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'

INSCRICAO ESTADUAL CPF

074.444.245-19

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pendencias de responsabilidade da pessoa fisica ou juridica acima

identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

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

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 14/09/2020, 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 ENDEREgO http://www.sefaz.ba.gov.br

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

KeICertidao\ccati va i ptPagina I de I
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EmissSo: 14/09/2020 12:14

0y COVERNO DO ESTADO DA RAHIA*
'

¥

SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

Certidao N°: 20202633607

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

NOME

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INSCRIQAO ESTADUAl CPF

ft,4.444.245-19

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,

EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 14/09/2020 VALIDA ATE 13/11/2020

RelCertidaoAutenticidade.rpiPagina I de I
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o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Folha n°:Processo n°: 11561/2020

7 Encaminhado em; 28/09/2020Encaminhado para: SEFAZ - Orcamento

JORGE ALEX 6,A SILVA SANTOS
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PREFEITURAMUNICIPALDE

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° 11.561 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

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

Orgamentaria 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 Contratual por 12 meses do contrato n° 213 de 2019,

no valor total de R$ 32.720,16 (trinta e dois mil setecentos e vinte reais e dezesseis centavos )

Sendo para o exercicio corrente (2020), no periodo de dois meses, o montante de R$ 5.453,36

(cinco mil quatrocentos e cinquenta e tres reais e trinta e seis centavos).

•Dotagao Orgamentaria: Unidade: 1201 - Ativi.: 2012- El. Despesa: 33.90.36- Fonte: 29

FNAS

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, 05 de outubro de 2020

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura

Ciente,

Celene Diniz M. Rocha

Cadastro n°. 46.435

Coord, de Execugao Orgamentaria / SEFAZ

Diana de Jesus
Secretdria Municipal

Matricula 86945
Secretary Municipal de OesenvoWimento Social e Cidafo*

ura Municipal de lauro de Freitas - BaPrefnt
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a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

PROCESSO N° 11.561 de 2020 FOLHA N°

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

%
PARA: SEMDESC

Kii

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, 05 de outubro de 2020.

Celene Diniz M. Rocha

Cadastro n°. 46.435

Coord, de Exec. Orgam./SEFAZ

V



tifeSfefo PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda

LAURO PE Coordenagao Tributaria
FREITAS

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE
DEBITOS MUNICIPAL 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 Arrecadagao, datada em 09/10/2020,

sob processo de n° 1/2020.

Certificamos para os devidos fins de direito, que ate a presente data, a Pessoa Fisica / Juridica

0 ELIDARA CONCEICAO NASCIMENTO / inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob n°. 07444424519 ,

possui debito (s) junto ao Municipio, com a exigibilidade suspensa em virtude de Parcelamento do
debito , referente ao imovel de inscrigao municipal n°. 43020000790000. situado a TRV DOIS DE
JULHO 829 N°: 79 BAIRRO: CAPELAO
conforme discriminagao abaixo:

AL LOTEAMENTO: 999 - Sem Loteamento , apurado (s)

PARCELAMENTO - DIVIDA ATIVA - IPTU - N° 1468/2020

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa, quaisquer debitos
que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 210, §3°, da Lei Complementar
n°. 621/90 - Codigo Tributario e de Rendas do Municipio de Lauro de Freitas.

Codigo de Controle: 039468000038310720201009
W Emitida via Internet, as 12:51:00 hs, do dia 09/10/2020

Validade: 30 dias.

OBSERVAQAO:
- A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na internet, no
enderego: http://sefaz.laurodefreitas.ba.qov.br;

- Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



ygt i, PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITASO Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administragao Tributaria
Divisao de Divida Ativa

PREff.lT A

LAURO DE
FREITAS

COMPROVANTE DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba,09 de outubro de 2020

N° Certidao:

Inscrigao:

Contribuinte:

Data de Emissao:

1/2020

43020000790000

ELIDARA CONCEICAO NASCIMENTO

09/10/2020

Data de Validade: 08/11/2020

Codigo de Validagao: 039468000038310720201009

Codigo de validagao de emissao de Certidao Negativa ratificado via Web - http://sefaz.iaurodefreitas.ba.gov.br



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

FOLHA DE INFORMAQOES DE PROCESSO

Processo n° 11.561/2020

Encaminha-se a Controladoria para analise e

parecer.

Em, 09 de OlitljbrcHle 2020.

If4
Jorge Alex qa Silva Santos

Assessor Tecnico
Matricula: 70006

T*
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

RELATORIO N° 375 /2020

ASSUNTO UNIDADE
REQUISITANTE

PROC. ADM. N°

Kill 11561/2020Aditivo de prazo do
Contrato n° 213/2019 SEMDESC

i

Lei 8666/93, art. 57, inc. IIFundamentaqao

Objeto do contrato: Loca?§o do imbvel situado na Rua Dois de Julho, 829, 79, CapelSo, Laura de de

Freitas/BA, para funcionamento do nucleo do servigo de ConvivSncia e fortalecimento de vinculos -
SCFV

ITENS DE VERIFICAQAO

Cuida-se da solicitageio de renovagSo do contrato firmado com a ELIDARA CONCEIQAO
NASCIMENTO, referente ao contrato n° 213/2019, com pedido de reajuste com base no IGP-M, num
percentual de 12,36%.

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. DeclaragSo negativa de 6nus/impedimento (fl. 70;

5. Laudo de avaliagSo (fls. 11/17);
6. Declarapio e quitagSo de d6bitos (fl. 18);

7. Declara?ao de fiscal de contrato com portaria, (fls. 19/20);

8. Portarias nomea$So e gestor (fl. 21);

9. Contrato administrative com extrato de publicagfio, fls. (24/27);
10.Certid6es de regularidade fiscal e trabalhista, (fls. 28-32;36);
H.DeclaragSo de adequa?5o orgamenteria (fl. 34);

DA ANALISE

Cumpre destacar que a este setor incube a anaiise dos aspectos estritamente formais do
pedido, atinentes a instruqao processual, e possui carter meramente opinativo e n3o vinculante.

O contrato original foi firmado no valor de R$ 2.426,74 (dois mil, quatrocentos e vinte e
seis reais e setenta e seis centavos.

Com o reajuste de 12,36%, o valor mensal passar£ a R$ 2.726,68 (dois mil, setecentos e
vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), perfazendo o total de R$ 32.720,16 (trinta e dois mil,

setecentos e vinte reais e dezesseis centavos). Observa-se que o percentual solicitado est£ abaixo
do percentual IGP-M para o mes de anivers£rio do contrato, n3o se constituindo, todavia, impedimenta
para o prosseguimento do pedido.

Por conseguinte, sobre os aspectos formais da solicitapcio, verifica-se a possibilidade de
prosseguimento processual, dada a existancia dos documentos essenciais necessarios a formaliza?So
do feito: contrato vaiido, certidSes de regularidade fiscal e trabalhista, bem como reserva orgamentaria,

atestando assim o processo devidamente autuado, enumerado e fundamentado. f l
DA CONCLUSi

rv

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

coordenacaocgm@gmail.com
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Face ao exposto, conforme anSlise efetuada acima acerca da regularidade formal do pedido

autuado sob o n° 11561/2020, conclui-se que este APTO PARA PROSSEGUIMENTO.

Encaminhe-se a Procuradoria Geral do Municipio para a competente analise.

Em 14 de outubro de 2020

Magda Sot
Assessora

raujo
ial

Acolho o preseme relatbrio.
Encaminjje'-se/fi PGM, para que se proceda o quanto solicitado.
Lauro de Freitas/BA, 14 de outubro de 2020.

Apio Vinagrjs Nascimento
Oontroladorjberal do Municipio
PrefeituraiMtfnicipal 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: gabinetecemlaurojSemail.com ccnp.cgrmaiemail.com

coordenacaocgmtaigmail.com Ho
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PROCESSO ADMINISTRATE N°: 11561/2020.
INTERESSADO: SEMDESC.
ASSUNTO: Loca<;ao - Renovaÿao.

PARECER JURIDICO

EMENTA: REHOVAÿAO. CONTRATO DE LOCAÿAO.

ADITIVO DE PRAZO (RENOVAÿAO) E DE VALOR

(IGPM). POSSIBILIDADE COND1CIONADA e com

RECOMENDACJAO.

I - RELATORIO

Trata-se de solicitasao formulada pela SEMDESC, acerca da possibilidade de

RENOVACAO por mais de 12 (doze) meses do contrato n° 213/2019, celebrado entre o

Municlpio de Lauro de Freitas e ELIDARA CONCEIÿAO NASCIMENTO, bem assim de

reajuste de acordo com o IGPM num percentual de 12,36%, sob a justificativa, assinada pela

secretaria da SEMDESC, Diana de Jesus e pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Helder O.

Silva, matricula n 0 78834, de que “[...] a escolha do imovel se deve a localizaÿao que

proporciona facil acesso aos municipes e suas instalaÿoes que sao as mais adequadas ao

funcionamento do nucleo, alem da inexistencia de outro disponivel nas mesmas condigoes

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) controle de saldo do contrato (fl. 06/07); 4) calculo efetuado do

reajuste com base no IGPM (fl. 05); 5) manifestacao da locadora concordando com o aditivo

de prazo. bem como solicitando o aditivo de valor (fl. 06); 6) declarapao da locadora de que

nao pesa sobre o imovel nenhum impedimento de ordem juridica capaz de colocar em risco a

Centro Adannistmth o de Lauro de Freitas (C ALF)

Aveiiida Brtgadeiro Alberto Costa Matos. S/N, Araciri, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010
(Rua Lateral ao Parqtic Shopping)

Teletone: (71) 3500-3722
Pagina 1 de 6
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locasao (f. 07); 7) copia do contrato de doa9ao de bem imovel (fls. 09/10); 8) laudo de

avalia9ao de imovel urbano com fotografias (fls. 11/17); 09) declaragao assinada pelo gestor de

contratos, Helder O. Silva, matricula n ° 78834, de que o municipio de Lauro de Freitas e o

responsavel pelo pagamento das contas da EMBASA e COELBA (fl. 18); 10) declaraÿao de

fiscaliza9ao do contrato (fl. 19); 11) copia do contrato originario e dos termos aditivos (fls.

24/27); 12) certidoes: a) Trabalhista (fl. 28); b) Federal (fl. 29/30); c) Estadual (fls. 31/32); d)

Fazenda Municipal (fls. 36/37); 13) dota9ao or9amentaria 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 Execu9ao

Or9amentaria/SEFAZ, Celene Diniz M. Rocha, matricula n° 46.435 (fl. 34); 15) relatorio n°

375/2020 da Controladoria Geral do Municipio considerando que o processo se encontra

apto (fls. 39/40).

E o breve relatorio.

II - FUNDAMENTACAO

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

salientar que a presente manifesta9§o toma por base, exclusivamente, os elementos que

constant ate a presente data nos autos do processo administrativo 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 aspectos 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

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

porem nao vinculante da autoridade competente. |//t

Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Briaadeiro Alberto C osta Matos, S/N, Araeui, Terreo, Lauro de\Freitas/BA, C EP: 42.702-010
(Rua Lateral ao Barque Shopping) \

Telefone: (71) 3360-3722
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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 princi'pios expressos no caput do artigo 37 da

Constituito 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 dispensdvel a Licitaqao:

[•••]

X- para a compra on locaqao de imovel destinado ao atendimento das

finalidades precipuas da Administraqdo, cujas necessidades de

instalaqao condicionem a sua escolha. desde que o preqo seja

compativel corn o valor de Mercado. Segundo avaliaqdo previa.

Deste modo. alem do contrato de locaqao 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 fixate
dos prazos de vigencia dos contratos administrativos.

Com efeito. nos casos de contrato de locaqao 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 UNIAt). no uso das atribuiqoes que the conferem os
incisos I, X, XI e XIII, do art. 4° da Lei Complementar n° 73. de 10 defevereiro de
1993, considerando o que consta do Processo n" 00400.015975/2008-95, resolve
expedir a presente orientaqao normativa, de cardter obrigatorio a todos os orgdos
juridicos enumerados nos arts. 2°e 17 da Lei Complementar n° 73, de 1993:

A VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCAQAO DE IMOVEIS, NO QUAL A
ADMINISTRATEAO PUBLICA E LOCATARIA, REGE-SE PELO ART. 51 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 Nn
8.666, DE 1993.

Centro Administi’iitivo de Lauro de Freitas (CALF)

Avcnida Brigadciro Alberto C osta Matos. S/N. Araeui, Terreo, Lauro de F reitas B A, < FP: 42.702-010
(Rua Lateral ao I’aique Shopping)

Telefotic: (71 ) 3360-3722
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INDEX AO: VIGENCIA. L1MITAQAO. CONTRATO DE LOCA(JAO. 1MOVEL.

ADMINISTRACAO. LOCATARIA.

REFERENCE: art. 62. §3°earl. 57 da Lei n°8.666. de 1993: arts. 51 a 57 da Lei n°
8.245. de 1991; Decisao TCU 828/2000 - Plendrio.

JOSE ANTONIO DIAS TOFFOLI".

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

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

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

Registre-se, bem assim. que a avenÿa objeto de analise encontra-se lastreado em

contrato de loca<;ao. especie de “Contrato da Administracao", regido pelo direito privado. com

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

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

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

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

de locaÿ'ao firmado pela Administracao Publica, pois violador ao quanto disposto no artigo 57,

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

indeterminado'\ a qual, consequentemente, deve ser sempre pox prazo determinado.

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

em debate, textual:

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

contratual caracteristicamente nrivada 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, pois, a prorrogacoes sucessivas de

contrato em que a Administracao seia locataria com fundamento no artigo 24,

X, da Lei n” 8.666/93 (...) part'dho do entendimento de que nao se aplica aos

contratos de locacdo em que a Administracao Publica e a locataria a possibilidade

de aiustes verbais e prorrogacoes automatical por prazo indeterminado, condi(?ao

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

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Telelone: (71) 3360-3722
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prevista no artigo 47 da Lei n° 8.245/91 (...)” (Acordao n° 1 .127/2009. Plenario, rel.

Min. Benjamin Zymler apud JUSTEN FILHO. Marital. Comentarios a Lei cie

Licitaqoes e Contra!os Administrativos. 1 4a ed. Sao P 1 aulo: Dialetica. 20 1 0, p. 763 -
original nao destacado).

Quanto ao pedido de reajuste (atualizacao monetaria), lastreado na clausula T

(setima) do contrato (fl. 50), impende-se registrar que esta poderia ocorrer por meio de

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

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

contratuais. In. Licitaqoes e Contratos: orientates e jurisprudence do TCU. 4. ed,

Brasilia: TCU, 2010. p. 660”. i

Ainda sobre a materia importante destacar entendimento do Superior Tribunal

de Justiÿa, verbis:

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

altera o equilibrio economico inicialmente estabeleeido no contrato. Em

contratos administrativos, a correcao monetaria e devida sempre que o

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

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

JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de Licita<;des e Contratos

Administrativos. 14a ed. Sao PI aulo: Dialetica. 2010, p. 793 - original nao

destacado).

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

princlpio e a sua correlaÿao com a Administraqao Publica nos ensina que, verbis: “[...] segundo

o Principio da Legalidade, a Administracao Publica so pode fazer o que a lei permite I...1 Em

decorrencia disso, a Administracao Publica nao pode, por simples ato administrativo. conceder

direitos de qualquer especie, criar obrigacoes ou impor vedacoes aos administrados; para tanto,

Apud internet: http://direitoadni.com.br/193-apostilamento/ - original nao destacado.

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

(Rua Lateral ao Parque Shopping)

Telelone: (71) 3369-3722
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ela tlenende de jei” (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 inflacionaria. RECOMENDO que a secretaria solicitante negocie junto a

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

queda de arrecadasao que vem sendo suportada pelo municlpio, o que vai ao encontro do

interesse publico.

Ill - CONCLUSAO

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

pela legalidade da renovacao do contrato de locacao n“ 213/2019. por mais 12 (doze)

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

fundamental e RECOMENDAÿAO supramencionada, COND1CIONANDO o

prossesuimento d iuntudu aos autos da cerlidao de reeularidade do FGTS atualizada ou

declaracao da locadora de que nao e empresadora, nao possuindo. portanto. inscricao no

FGTS.

Antes do prosseguimento do feito, assim como considerando o quanto

disposto na Comunicaÿao Interna 06/2017 - PGM, devem os autos seguir para o

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

de delegaÿao expressa, para deliberaÿao sobre a materia (Processo n° 1 1561/2020).

E o Parecer.

Freitas (BA), 14 de outubro de 2020.Lauro

Clarissa Almeida Figueiredo
Assessora Direta

Santana
Procurador do Municipio

Centro Adroinistrativo 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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Despacho - Gabinete-PGM.

N° Expediente:

A US6H1ÿZQ
Assunto:

A ~ jk-ldAOjCk GLOoAdJLO--ÿU OuCC/Tv. g

<>gts>vCft75C._
oiÿu nee£ vrrÿÿCicÿc)

Interessado:

Solicito k coordenagSo executiva que adote a seguinte providencia:
Arquivar.

,v Despachar: Setor/orgao discriminado abaixo para parecer e/ou providencias.

GONSiJEtIW> numaxL
6 Sub-Procurador.Administrative/

LicitagSes. 4 • Trabalbista. Procurador Fiscal.7
Coord. Executiva.2 MP/Secretarias. 8
Pep. Distribuigao.

BalcSo de Justiqa.
3 Servidor. 5 Civil. 9ÿ

10

ObservagSo: JL /*-

V-jdo~.

Vy / A<z> / 2c>Zc> .Lauro de Freitas,

Kivio Bias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Municfpio
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EXTRATO DO PR1MEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 213/2019

Locador: ELIDARA CONCEICAO NASCIMENTO, inscrita no CPF: 074.444.245-19 Locatario:
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrative: 1 1561/2020. Dispcnsa: Dispcnsa
de Licitagao N° 029/2019, art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: Locagao do imovel
situado na Rua Dois de Julho, 829, n° 79, Capelao, Lauro de Freitas/BA, para o funcionamento do
Nucleo do Servigo de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV, podendo, entretanto, o
LOCATARIO dar-lhe outra destinagao de servigo publico. Objeto do Aditamento: Renovagao do
contrato por mais 12 (doze) meses, com inicio cm 15/10/2020 e termo final previsto para 15/10/2021,

mantido o valor mensal de R$2.426,74 (dois mil quatrocentos e vinte e seis rcais e setenta e quatro
centavos), e o montante global do contrato estipulado em R$29.120,88 (vinte e nove mil cento e vinte
reais e oitenta e oito centavos), conformc dotagao orgamentaria supra e em atendimento a solicitagao
da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania. Dotagao Orgamentaria:
1201.2012.33.90.36-29 Data de Assinatura: 14 de outubro de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 128-A/2017

Locadora: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL. CNPJ: 35.797.364/0001-29. Locatario: MUNICIPIO
DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrative: 11500/2020. Dispensa: Dispcnsa de Licitagao
N” 079/2017, art. 24, Inciso X, Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: O objeto desta locagao tern por
finalidade a locagao do imovel situado na Avenida Amarilio Thiago dos Santos, n° 144, com 12 casas,
Vila Praiana, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000, para atender a necessidade de funcionamento das
Sedes da 52° CIPM; Ronda Maria da Penha e Proerd - Programa Resistencia as Drogas, sob
responsabilidade da SETTOP. As Sedes do CAPS 1A - Centro de Atengao Psicossocial; CREAS -

Centro de Referenda Especializada de Assistencia Social; Conselho Tutelar; Casa dos Conselhos 1
(CMDCA, CMAS. CMI e Conselho Municipal de Seguranga Alimentar e Nutricional); Nucleos e
Servigos de Fortalecimento de Vinculos Familiar e Comunitario; Casa dos Conselhos II (Conselho de
Educagao, Conselho de Saude, Conselho de Juventude, Direitos Humanos, Pessoas com Deficiencia e
Mulheres, sob responsabilidade da SEMDESC, podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra
destinagao de servigo publico. Dotagao Orgamentaria: 0100.2037.33903900.00;
1201.2012.33903900.00; 1201.2012.33903900.28; 0301.2359.33903900.02. Objeto do Aditamento:
Renovagao do contrato por mais 12 (doze) meses, com inicio em 01/11/2020 e termo final previsto
para 01/11/2021, mantido o valor mensal e demais condigoes contratuais, conforme dotagao
orgamentaria e em atendimento a solicitagao da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social e
Cidadania. Data de Assinatura: 23 de Outubro de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL: ZJPSZ6CCJ88UF0I10NX+SA

Esta ediglio encontra-se no site oficial deste ente. 4?




