
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

RELAT6RIO N° 337 /2020
UNIDADE REQUISITANTE PROC. ADM. N°ASSUNTO

pa

n 10.452/2020Renovaÿao contratual do

Contrato n°126/2017 com

reajuste do valor pelo

indice IGPM

SEMDESC

Lei 8666/93 e outrosFundamental
Renovaq:ao contratual por mais 12 (doze) meses do

contrato n° 126/2017, bem como o reajuste de

acordo com o IGPM num percentual de 12,36%. 0

referido imovel e de propriedade do Sr. Eurico Dias

de Araujo,neste ato representadopor sua filha Sra.

Ana Paula Broxado Dias de Araujo, e nele funciona

a Sede do Centro de Referenda de Assistencia

Social - CRAS.

Objeto:

ITENSDEVERIFICAÿAO

Cuida-se da solicita<;ao de renova<;ao contratual por mais 12 (doze) meses do contrato de

n°126/2017, bem como o reajuste de acordo com o IGPM num percentual de 12,36%, cujo o imovel e

de propriedade do Sr. Eurico Dias de Araujo, neste ato representado por sua filha Sra. Ana Paula

Broxado Dias de Araujo, e nele funciona a Sede do Centro de Referenda de Assistencia Social -

CRAS.

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

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

1. SDC (fls. 03);

2. PAC, (fls. 04);

3. Extrato do site calculo exato, (fls. 05);

4. Manifestaÿao de interesse emrenovar, (fls.06);

5. Declaraÿdes, (fls. 07);

6. Xerocopia dos documentos pessoais, (fls. 08);

7. Certidao de inexistencia de dependentes habilitados a pensao por morte, (fls. 09);

8. Escritura publica, (fls.10/13);

9. Certidao de 6bito,(fls.14);

10.Contrato de promessa de compra e venda, (fls.15/17);

11. Laudo de Avaliaÿao de Imovel, (fls.18/28);

12. Dec!ara<;ao, (fls. 29);

13. Declaraÿao de fiscal de contrato, (fls.30);

14.Portarias SEMDESC, (fls. 31/32); .
15. Termo de dispensa de licitaÿao n° 70/2017, (fls.33); / 1

16.Contrato de locaÿao de imovel, seus aditivos e os respectivos comprovarv£tas/de
publicaÿoes, (fls. 34/42);_

_____
_ ( Ctf
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,7. Declaraÿao de Adequate Orqamentiria da despesa,(fls. 44);

18.Folha de informaqao,(fls.45);

19. Certidoes de regularidade fiscal pessoa fisica, (fls. 46/52); it,

DA ANALISE

Cumpre destacar que a este setor incube a analise dos aspectos estritamente formais

do pedido, atinentes £ 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

formaliza<;ao do feito: contrato vSlido, certidoes de regularidade fiscal e trabalhista, bem como

reserva or<;amentaria, atestando assim o processo devidamente autuado, enumerado e

fundamentado.

DA CONCLUSAO

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

pedido autuado sob o n°10452/2020, condui-se que esta APTO PARA PROSSEGUIMENTO.

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

Em 29 de setembro de 2020

t

Margarette
CoWdemjdbra d£ Normas e Procedimentos
ComToladoria Geral do Municipio
Matricula n° 66586

ina

0

Ciente. /
Proceda-se a so|icitado.

Lauro d&freitaÿ/BA, 29 de setembro de 2020.

Apio Viÿagjte Nascimento
ControladoTGeral do Municipio
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA

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

LAURO DE FREITAS
L

9
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 10 452/2020.
INTERESSADO: SEMDESC.
ASSUNTO: Locasao - Renovasao.

PARECER JURIDICO

EMENTA: RENOVACAO. CONTRATO DE LOCACAO.

ADITIVO DE PRAZO (RENOVACAO) E DE VALOR

(IGPM). POSSIBILIDADE CONDICIONADA e com

RECOMENDAQ/iO.

1 - RELATORIO

Trata-se de solicitagao formiilada pela SEMDESC, acerca da possibilidade de

RENOVACAO por mais de 12 (doze) meses do contrato n° 126/2017, celebrado entre o

Municlpio de Lauro de Freitas e o ESPOLIO DE EURICO DIAS DE ARAUJO,

representado por sua filha ANA PAULA UROXADO DIAS DE ARAUJO, 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 instalaÿdes que sao as mais adequadas ao

funcionamento do nucleo, alem da incxistencia de outro disponivel nas mesmas condiÿdes

na regiao, ausencia de imovel proprio do municipio, bem como o valor compativel com o

de mercado [...]” (fl. 03).

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

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

1Centro Administrative c e Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S N, \ acui, Tfrreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010
(Rua Lateral ao Parque Shopping)

Telefme: (71)3369-3722 \
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Administrativo-Financeiro, Helder O. Silva, matrlcula n 0 78834 (fl. 03); 2) PAC assinado pelo

Diretor Administrativo-Financeiro, Helder O. Silva, matricula n 0 78834 e pela Prefeita

Municipal (fl. 04); 3) calculo efetuado do reajuste com base no IGPM (fl. 04); 4) manifesta?ao

da locadora concordando com o aditivo de prazo, bem como solicitando o aditivo de valor (fl.

06); 5) certidao, da Previdencia Social (INSS), de inexistencia de dependentes habilitados a

pensao por morte, pertinente ao Se. Eurico Dias de Araujo (fl. 09); 6) copia de escritura

publica do inventario dos bens deixados por EURICO DIAS DE ARAUJO (fls. 10/13); 7)

certidao de obito de EURICO DIAS DE ARAUJO (fl. 14); 8) copia de contrato de compra e

venda do imovel objeto da locaijao (fls. 15/17); 9) laudo de avalia9ao de imovel urbano com

fotografias (fls. 18/28); 10) declara9ao 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 (fl. 29); 11) declara?ao de fiscaliza9ao do contrato

assinado por Jorge Alex da Silva Santos, matricula n° 70006 (fl. 30); 12) copia do contrato

originario e dos termos aditivos (fls. 34/40): 13) dota9ao orqamentaria e declara9ao de que a

despesa prevista se encontra com previsao da LOA 2020, tern compatibilidade com o PPA e

com a LDO sem identificacao exprcssa do (a) ordenador (a) de despesas, Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, Diana de Jesus, matricula n° 86945,

assinada, bem assim pela Coordenadora de Execu9ao Or9amentaria/SEFAZ, Celene Diniz M.

Rocha, matricula n° 46.435 (fl. 44); 14) certidoes: a) Fazenda Estadual (fls. 48/49), b)

Trabalhista (fl. 50), c) Fazenda Municipal (fls. 51/52); 15) relatorio n° 337/2020 da

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

54/55).

E o breve relatorio.

II - FUNDAMENTACAO

Antes de examinar as questdes faticas e juridicas do caso concreto, deve-se

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

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

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

Centro Administrative tie Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S.N, A acui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010
(Rua Lateral ao Parque Shopping)

Telef jne: (71)3369-3722
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adentrar a conveniencia e a oportunidade dos atos praticados no ambito do Mnniclpio nem

analisar aspectos de natureza eminentenientc tecnico-administrativa.

Demais disso, entende-se que as manifestafoes da Procuradoria Juridica

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

publico, o qual pode, de forma justif cada, adotar orientaiÿao contraria ou diversa daquela

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

porem nao vinculante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orienta9§o juridica, visando auxiliar a

Administra9ao Publica na tomada das decisoes que atendam primordialmente a fmalidade de

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

Constitui9ao 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 dispeasavel a Licitagao:

[...]

X-para a compra ou locaqao deimoveldestinado ao atendimento das

finalidades prtcipuas da Administragao, cujas necessidades de

instalagao condicionem a sua escolha, desde que o prego seja

compativel com o valor de Mercado, Segundo avaliaqaoprevia.

Deste modo, alem do contrato de loca9§o de imoveis decorrer de Dispensa de

Licita9ao, 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 fixa9ao
dos prazos de vigencia dos contratos administrativos.

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

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Telef >ne: (71) 3369-3722
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Com efeito, nos casos de coritrato de loca9ao em que a Administraÿao Publica

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

observar a regra da Orienta9ao Normativa nc 6, de 01/04/2009, da CGU/AGU, in verbis:

"O ADVOGADO-GERAL DA UN1AO, no uso das atribuiÿoes que Ihe conferem os

incisos /, X, XI e XIII, do art. 4° da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de
1993, considerand) o que consta do Processo n° 00400.015975/2008-95, resolve
expedir a presente orientagao normativa, de carater obrigatorio a todos os orgaos

juridicos enumerados nos arts. 2°e 17 daLeiComplementar n° 73, de 1993:

A VIGENCIA DO CO\TRATO DE LOCAÿAO DE IMOVE1S, NO QUAL A

ADMINISTRATED PLBLICA E LOCATARIA, REGE-SE PELO ART. 51 DA

LEIN° 8.245, DE 1991, NAO ESTANDO SVJEITA AO LIMITE MAXIMO DE

SESSENTA MESES, ESTIPULADO PELO INC. IIDO ART. 57, DA LEI N°
8.666, DE1993.

INDEXAQAO: VIGENCIA. LIMITACAO. CONTRATO DE LOCAQAO. IMOVEL.

ADMINISTRACAO LOCATARIA.

REFERENCE: art 62. § 3°e art. 57 da Lein°8.666, de 1993; arts. 51a 57 da Lein°
8.245, de 1991; Decisdo TCU828/2000 - Plendrio.

JOSE ANTONIODIAS TOFFOU ".

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

contrato segue as regras gerais da loca9ao previstas no ambito do Direito Privado, mais

precisamente com a aplica9ao subsidiary da Lei do Inquilinato n° 8.245/91.

Registre-se, bem assim, que a aven9a objeto de analise encontra-se lastreado em

contrato de loca9ao, especie de “Contrato da Administra9ao”, regido pelo direito privado, com

uma obrigatoria derroga9ao pelo direito publico, naquilo em que lhe for de encontro.

Mesmo sendo especie de “Contrato da Administra9ao”, regido pelo direito

privado, ha uma obrigatoria derroga9ao pelo direito publico, naquilo em que o contrariar.

Dessa forma, nao ha falar em prorroga9ao por tempo indeterminado do contrato

de loca9§o firmado pela Administra9ao Pubiica, 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 porprazo determinado.

Centro Administrative tie Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos. S. IN. A acui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010
(Kua Lateral ao Parque Shopping)

Telefme: (71) 3369-3722
Pagina 4 de 7

sy



MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITAS52
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

em debate, textual:

“Contudo. a mera particinacao de ente da Administracao em uma relacao

contratual caraeteristicaniente privada nao deve significar a incidencia integral

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

privados praticados pela administracao dos contratos administrativos

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

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

X, da Lei n° 8.666/93 (...) partilho do entendimento de aue nao se aplica aos

contratos de locacdo em aue a Administracao Publica e a locataria a possihUidade

de aiustes verbais e prorrogacoes automdticas por prazo indeterminado. condiÿao

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

Min. Benjamin Zymler apud JUSTEN FILHO, Manual. Comentarios a Lei de

Licitagdes e Contratos Administrativos. 14a ed. Sao Plaulo: Dialetica, 2010, p. 763 -

original nao destacado).

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

(setima) do contrato (fl. 35), impende-se registrar que esti poderia ocorrer por meio de

APOSTILAMENTO, pois se trata de “anotacao ou registro administrative de modificacoes

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

contratuais. In. Licitagdes 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 estabelecido no contrato. Em

contratos administrativos. a correcao monetaria e devida sempre que o

Apud internet: http://direitoadm.com.brri93-aix)stil;tmento/ - original n3o destacado.

\Centro Administrative, tie Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S.N, A -acui, Terreo, Lauro de Freitas/BA,CEP: 42.702-010
(Rtia Lateral ao Parque Shopping)

Telelrine: (71) 3369-3722
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pagamento for posterior ao ato administrative 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, Manual. Comentarios a Lei de Licitagdes e Contratos

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

destacado).

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

prinefpio e a sua correlaÿao com a Adir inistraÿao Publica nos ensina que, verbis: “[...] segundo

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

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

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

ela depende de lei” (Direito Administrativo. 17a 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 arrecadaÿao 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 legalidade da renovacao do ?ontrato de locacao n° 126/2017. por mais 12 (doze)

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

fundamenta9ao e RECOMENDAtÿAO supramencionada, CONDICIONANDO o

prosseeuimento a iuntada aos autos das certiddes de reeularidade da FAZENDA FEDERAL.
da FAZENDA MUNICIPAL e do FGTS. a'ualizada. de ANA PAULA BROXADO DIAS DE

ARAUJO.

/

Centro Administrativo t e Lauro de Freitas (CALF) \
Avenida Brigadciro Alberto Costa Matos, S.N. A acui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Tele t>ne: (71)3369-3722
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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 substiruto legal no caso de ausencia do titular ou por meio

de delegaÿao expressa, para deliberaÿao sobre a materia (Processo n° 10.452/2020).

E o Parecer.

Lauro de Freitas (BA), 09 de outubro de 2020.

ntlro Santana
Procurador do Jmmitipio

Centro Administrative tie Lauro de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S.N, Aracui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CF.P: 42.702-010
(Rua Lateral ao Parque Shopping)

Telefone: (71)3369-3722
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DEFREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Despacho - Gabinete-PGM.

N°Expediente:
£jb kQ

Assunto:
CU\ -

Scutesc_
Interessado:

Solicito a coordenagSo executiva que adote a seguinte providencia:
Arquivar.
Despachar: Setor/orgao discriminado abaixo para parecer e/ouprovidencias.

mx&AL
6 Sub-Procurador.1 Administrative/

Licitagdes. Trabalhista. Procurador Fiscal.
Coord.Executiva.

4 7
2 MP/Secretarias. 8

Pep.DistribuigSo.3 Servidor. 5 Civil.
Balc3o de Justiga.10

Observaÿao:
t

CL

\

03 / io / dosuo .
I

Laaro Freitas,

KivioDias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Munidpio!
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JJP RDseineru caruaisio muniz mm

N° de ordem : 071024
Livro n° : 0460-A
Folha n° : 086

Traslado N° 1

COMARCA DE SALVADOR - BAHIA
Avenida Princesa Isabel, n° 225 - Barra Avenida - Salvador-BA

CEP: 40.130-030 - Telefone / Fax: (071) 3036-8900

PROCURACAO que faz ANA PAULA
BROXADO DIAS DE ARAUJO, na forma abaixo:

1

.Viiiif ftrfr.% 4k
'I r'ia'M u> :

. : . S A I B A M quantos este instrumento de
procuragao bastanÿvirem que, aos vinte e nove dias do mes de agosto do ano de

dois mil e dezesseis (29/08/2016), nesta cidade do Salvador, capital do Estado da Bahia,

Republica Federativa do Brasil, neste Cartdrio do 10° (decimo) Oficio de Notas, a cargo daj
Bela ROSEMARY CARVALHO MUNIZ. Tabelia Deleaataria. perante mim, Angela Maria!
Fereira da Silva. Tabelia Substituta, compareceu, como outorgante, ANA PAULAI
BROXADO DIAS DE ARAUJO, brasileira, solteira, publicitaria, portadora da cddula de!
identidade RG numero 05.685.828-02 SSP/BA, inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicasi
do Ministerio da Fazenda (C.P.F/MF) sob numero 957.581.865-20, residente e domiciliad3!

ina Avenida Pavao, numero 113, apartamento numero 11, Indianopolis, na cidade de Saoj
Paulo - SP, ora de passagem por esta Capital, a presente identificada como a propria, i
atraves dos documentos a mim exibidos, do que dou f6. E entao, pela outorgante me foi!
dito que, por este instrumento nomeia e constitui sua bastante procuradora, ANA AMELIA
DE ALMEIDA VIANA. brasileira, casada, medica, portadora da cedula de identidade RG

, numero 52525296-4 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministerio da
Fazenda (C.P.F/MF) sob numero 782.152.345-34, residente e domiciliada na Rua
Anquises Reis, numero 131, apartamento numero 403, Jardim Armagao, nesta Capital, a
quern confere amplos e gerais poderes para o fim especial de representa-la em todos os
seus interesses, negocios e direitos, perante qualquer pessoa fisica ou juridica, esta de
direito publico ou privado, podendo, dita procuradora, prometer vender, vender, prometer
ceder, ceder, a quern achar conveniente, pelo prego e condigoes que ajustar, todo el
qualquer imovel de propriedade da outorgante, localizado em qualquer parte do territdrio;
nacional, e, tambdm, adquirir imoveis em nome da outorgante, podendo para tanto,

assinar escrituras e contratos de quaisquer natureza, inclusive de reti-ratificagao, receber
e pagar prego ou valor, passar e receber recibos, dar e receber quitagao, transmitir e
assumir em nome da outorgante, direito, dominio, posse e agao, responder e obrigar pela

I

evicgao de direitos; representada, ainda, junto ao BANCO ITAU agenda 6874 conta
09038-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF agenda 3242 conta 29707-3 movimentar
conta, requerer saldos, extratos e talonarios, assinar e endossar cheques, fazer retiradas.j
depositos e transference, fazer uso de cartao magnetico, solicitando e recebendo novos;
cartoes e suas respectivas senhas, assinando termos, declaragoes, recadastramentos el
documentos; locar imdveis, receber alugueres, assinar contratos de locagao, promover|
despejos de inquilinos e acordos; assinar, promover e praticar todo e qualquer ato nal

idefesa de direitos e interesses da outorgante, podendo constituir advogados com os!
poderes da cl&usula "ad judicia" e "et extra" para o foro em geral, podendo tudo acordar,|
discordar, recorrer, requerer, receber, transigir, promover e praticar; para o foro em geral el
os especiais de confessar, reconhecer a procedencia do pedido, transigir, desistir,]

!

renunciar ao direito sobre que se funda a agao, receber, dar quitagao, firmar compromisso, :
e, inclusive, representa-la em audiencia de qualquer Juizo, para, em qualquer processo oui
pimples procedimento perante as justigas ordinarias, especiais e administrativas do Pais,j

<6



3m que o outorgante seja parte como autor ou reu, assistente ou oponente, ou de
qualquer maneira interessado, defender-lhe os direitos e interesses, podendo, para tanto,
intentar ou contestar agoes, opor excegoes de qualquer natureza, reconvir, nomear e
•rnpugnar peritos, solicitar abertura de inqubritos policiais, oferecer queixa-crime, juntar
nformagoes e usar de todos os recursos em direito permitidos, em todas as instancias
equerer falencias, declarar ou impugnar creditos, solicitar as informagoes escritas
lecessarias ao desempenho de suas fungoes, receber validamente, para ciencia e
andamento dos respectivos pleitos, intimagoes que, por forga da lei, nao devam ser feitas
ao outorgante; representada em todo os seus atos perante repartigoes publicas federate
astaduais, municipais e autarquicas, Tabelionatos de Notas, Cartorios de Registro de
imoveis e Hipotecas, Prefeituras, Receita Federal, EMBASA, COELBA, SAC e demais
orgaos publicos onde com esta se apresentar, neles tudo assinando, promovendo
pagando, declarando, recorrendo e praticando na defesa de seus interesses; enfim
assinar, requerer, promover e praticar o que se fizer indispens£vel ao fiel cumprimentc
deste mandato.o que tudo dar a outorgante por bom, firme e valioso. Foi realizads

: consulta na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, sob o numero 8775. 571c
, 8ba8. ec1d. 6b3a. b292. 5975. 434b. 8e20. 30fd, conforme determina o Provimentc
i 39.2014 do Conselho Nacional de Justiga, certidao esta, cujo teor, atual encontra-se
negativo, tendo conhecimento a outorgada compradora. O nome da outoraada, dados e
os eiementos relativos ao obieto do presente instrumento. foram fornecidos e confirmados

)e outorgante. aue por eles se responsabiliza. reservando-se este Oficio. no direito de
nao corriair erros dal advindos. Foram dispensadas as testemunhas instrumentÿrias de
acordo com o parÿgrafo 5°, do artigo 215 do Cbdigo Civil Brasileiro. Declaro que foram
pagas as custas relativas ao ato, conforme DAJE numero 600091 s6rie 016, autenticadc
mecanicamente. Assim disse e a sua pedido eu, (a.a) Angela Maria Pereira da Silva,i
Tabelia Substituta, digitei este instrumento, consoante o que faculta o § 4°, do artigo 167<
regulamentado pelo provimento n° 3, de 09 de abril de 1975, re-ratificado pelo provimentc

9, de 25 de agosto de 1993, da Corregedoria Geral da Justiga, o qual, apos lido e
achado conforme, vai assinado pela outorgante e por mim, Angela Maria Pereira da Silva,
Tabelia Substituta, que subscrevo em publico e raso. (a.a): - ANA PAULA BROXADO
DIAS DE ARAUJO. Trasladada na mesma data. Esta conforme o seu original ao qual me
reporto e dou fe. pcsrÿÿw

i

EM TESTEMUNHO > DA VERDADE

Angela Made Pereira da Silva
Tabelia Substituta

• AngelaMa >k *9r#rtmi:.im >i
T’tl:,.: .*

Selo de Autenticidade
Tribunal de Justfÿa do £$tado da Bania

Ato Notarial ou de Registro
1596.AC302642-4

R4T798V50B
Consulte:

www.tiha.ius.br/autenticidade
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Lauro de FreitasM IHiCiPIO

I

IPREFEITURA MUNICIPAL DE

ILAURO DE FREITASi1—

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N\ 126/2017

.ocatario: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. CNPJ: 13.927.819/0001-40. Locadora:

SPOLIO DE EURICO DIAS DE ARAUJO, neste ato representado por sua Inventariante Sra. ANA
PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO. CPF: 957.581.865-20. Processo Administrative:
0452/2020. Dispensa: Dispensa de Licitaÿao N° 070/2017, art. 24, Inciso X,Lei 8.666/93. Objeto do

ontrato: O objeto desta locapao tem por finalidade a locaipao do imovel situado na Travessa Santo

vmaro de Ipitanga, n° 55, Caji, Caixa D’Agua, Lauro de Freitas/BA, para atender a necessidade de

uncionamento da SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,

'udendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra destinaqao de servi90 publico. Objeio de

Renova9ao contratual, por mais 12 (doze) meses, com inicio em 17/10/2020 e termo

inal previsto para 17/10/2021, mantidas as demais condi96es e pre90 contratados, confonne dotacao
. 'icamentaria supra e em atendimento a solicita9ao da Secretaria de Municipal de Assistencia Social e

uiadania. Dota9ao Or9amentaria: 1201.2012.339036.29. Data de Assinatura: 09 de Outubro de

1020. Moema Isabel Passos Gramacho.

<

CERTIFICAQAO DIGITAL: S1RV/E9VIFFTLJS8VJRTFQ

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente.



PUBLICADO
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\mj-
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASa
Antonio Marcos Ribeiro .gc? > Mwi

Cooraenaaor txecutivo PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°. 126/2017

Pelo presente instrument, fica renovado o co itrato abaixo especificado, de acordo com as seguintes clausulas e

declaragoes:

CONTRATO ADITADO n°. 126/2017: O objeto Jesta locagao tem por fmalidade a locagao do imovel situado na Travessa

Santo Amaro de Ipitanga, n° 55, Caji. Caixa D’Agua, Lauro de Freitas/BA, para atender a necessidade de funcionamento da

SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSTENCIA SOCIAL - CRAS, podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-

Ihe outra destinaÿSo de servigo publico.

LICITACAO: Dispensa de Licitagao N° 070/20IT art. 24, IncisoX, Lei 8.666/93.
PROCESSO ADMINISTRATIVE): 10452/2020
DOTACAO ORCAMENTARIA: 1201.2012.339036.29

LOCATARIO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, pessoa juridica de direito publico intemo, com sede na Praga
Joao Thiago dos Santos, s/n, Centro, Lauro de Frcita ;/BA, CEP: 42.700-000. inscrito no CNP.I: 13.927.819/0001-40.
representado pela Prefeita, Sr\ Moema Isabel Passos Gramacho.

LOCADORA: ESPOLIO DE EURICO DIAS DE ARAUJO, neste ato representado por sua Inventariante Sra. ANA
PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO, Portadora do KG n° 05685828-02 e inscrita no CPF: 957.581.865-20, residente na
Rua Canudos, 325/105 -Jardim das Margaridas. Salvador /BA. CEP: 41.502-355.

CL/AUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO ADITAMENTO: RenovagSo contratual, por mais 12 (doze) meses, com inicio
em 17/10/2020 e termo final previsto para 17'10/2021. mantendo-se o valor atuaimente praticado. sem qualquer
aumenlo. conforme dotagSo orgamentaria supra e em atendimento k solicitagSo da Secrelaria de Municipal de Assisteneia
Social e Cidadania.

CLAUSULA SEGUNDA - RATIFICAC’AO: Os contratantes ratificam as demais clausulas constantes do contrato ora
aditadas.

CLAUSULA TERCEIRA - LEGISLACAO PERTINLNTE: Este aditivo ao contrato e regido pela lei n°. 8.666/93 com
redagdo da lei n°. 8.883/94 e demais normas de dire to adninistrativo e civil pertinente.

Assim ajustados. firmam este aditamento em 04 (quatro) vias de igual leor. na presenga das testemunhas abaixo. elegendo o

foro de Lauro de Freitas para dirimir qualquer questao dele advinda.

Lauro de Freitas/BA, 09 de outubro de 2020.

O
DE FREITAS-LOCATARIO

Sr*. Moemi Isabel Passos Gramacho -Prefeita
UNIC1PIO DE LA

SECRETAR1A MUNICIPAL DE DESENVOLVI NTQ SOCIAL E CIDADANIA
Diana de Jesus- Secretaria

fANA BkCDtADO DIAS DE UJO- LOCADOR

TESTEMUNHAS:
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