
gaa? VPREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS)•

I ».A;CA •Lr*

I - utilizar o imovel para o desenvolvimento de suas atividades especificas e correlatas, serapre com fiei

observancia as posturas determinadas pelas autoridades competentes;

II - arcar com as despesas normals de locafao como consumo de agua, luz, telefone e condominio, cabendo-

Ihe efetuar diretamente estes pagamentos nas devidas epocas;
III - efetuar no imovel locado, se for de sua conveniencia, as obras necessarias ao seu uso, desde que nao

danifiquem a estrutura e a seguran9a do imovel, e sejam previamente autorizadas pelo LOCADOR;

IV - permitir ao LOCADOR, examinar ou vistoriar o imdvel locado, quando julgar conveniente;

V - nao ceder em locafao, dar em comodato o imovel, subloca-lo no todo ou em parte, salvo consentimento

por escrito do LOCADOR;

VI - cuidar da prevenÿao e pintura do imdvel, providenciando o conserto de eventuais avarias que der causa;

VII - devolver o imovel no estado em que recebeu, em plenas condifoes de funcionamento, ressalvadas as

deteriora96es naturais ao uso regular;
Vin - zelar pelo combate a pragas que possam atingir o imovel, notadamente o cupim.

0 CLAUSULA QUINTA-PA VIGENCIA CONTRATUAL E PRORROGACAO
O presente instrumento de contrato tera vigencia pelo prazo de 12 (doze) meses, a serem contados do ato da
assinatura, podendo ser prorrogado por conven92o das partes, consubstanciada em Termo Aditivo.
Paragrafo Unico - O Contrato podera ser prorrogado na forma prevista na Lei 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA-DO PRECO
O valor total da presente loca9ao 6 de R$i00.800,00 (Cem mil e oitocentos reais), sendo o vaior mensai de
R$ 8.400,00 (Oito mil quatrocentos reais).
Paragrafo Unico - O pagamento deverd ser efetuado mensalmente ao LOCADOR, atraves de Ordem
Bancaria, pagavel em ate !0 (dez) dias uteis do mes subsequente ao perfodo mensai da loca9ao, valendo este
credito como quitaeao efetiva do pagamento efetuado.

CLAUSULA SETIMA-DO REAJUSTAMENTO
Os valores fixados na Clausula Sexta, do presente instrumento contratual, serao reajustados anualmente com
base no IGP-M acumulado, exceto na hipotese de orientaeao ou criterio superveniente estabelecidos por
6rgao(s) govemamental (is) competente(s)._
CLAUSULA OITAVA-DA ALOCACAO DOS RECURSOS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrao por conta das seguintes dotaeoes orcamentarias:

W 2028. Fonte 01 339039; 2028. Fonte 04 339039.

CLAUSULA NONA-DA FISCALIZACAO
A fiscaliza9ao e o acompanhamento da execuÿSo do Contrato fica a cargo da Secretaria Municipal da
Educacao, sem excluir ou reduzir a responsabilidade do LOCADOR na forma das disposÿoes esculpidas na
Se9§o IV, Capitulo III, da Lei n°. 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94.
Par&grafo Unico - O LOCATARIO, atraves da sua fiscaliza93o, rejeitara no todo ou parte os servicos
executados em desacordo com o previsto neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA DO INADTMPLEMFNTO E PA RESC1SAO CONTRATUAL
O presente contrato sera rescindindo de pleno direito, independente de notificacao se:
a) O LOCATARIO infringir obriga9ao legal ou descumprir qualquer das CUusulas do presente Contrato;
b) o imovel locado for desapropriado;
c) falencia, liquida9ao judicial ou extrajudicial, concordata ou insolvencia do LOCADOR, requeridas ou
decretadas;
Paragrafo Primeiro - Rescindindo o Contrato por qualquer destes motivos, o LOCADOR tera direito
apenas ao pagamento dos serves efetivamente prestados e aceitos. , .
Paragrafo Segundo - Ficar6 o presente Contrato rescindido, de pleno direito, independentemduie de aviso
ou interpela9ao judicial ou extrajudicial, e sem prejuizo das san96es cabiveis nos caso$ enumei'tdps.nos arts.
78 e 80 da Lei n°. 8.666/93, alterada pela Lei n°. 8.883/94. /-" /• ,. !§ /J „
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS ALTERACOES
Este instrumento podera ser alterado em decorrencia de quaisquer dos fatos estipulados no art. 65, da Lei n°.

8.666/93, alterada pela Lei n°. 8.883/94, com as devidas justificativas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA-DO FORO
Fica eleito da cidade de Lauro de Freitas, Estado da Bahia, para solu?5o de questoes 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 em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

i Lauro de Freitas, 30 de mar?o de 2016.
/ / //

#
Municipio/de Lauro de Freitas/BA-LOCATARIO

! Sr. Marcio Araponga Paiva -Prefeito

mao A

-
PRENORTE INDIJSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME-

LOCADOR

TESTEMUNHAS:

L.
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I PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

LAUDO DE AVALIACAO DE

IMOVEL URBANO

COMISSAO MUNICIPAL DE AVALIACAO DE IMOVEIS

Sidinaldo da Silva Bacelar (SEINFRA)- Presidente
Eliana Santos Souza (SEDUR)- Membro

Marilia Ferreira de Souza (SEDUR)- Membro

£
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1.0-Apresentagao

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

N a 4.322, de 19 de setembro de 2018, Atraves de seus integrantes, vem apresentar

por meio deste, verificagao do Valor de Locagao de Mercado, do Imovel abaixo

discriminado.

- Rua Antonio Fagundes Pereira, Ne. 00473, Galpao 08, Buraquinho, Quadra C, Lote

00008, Loteamento 44 - Lot. Miragem, situado na cidade de Lauro de Freitas/BA,

CEP: 42.710-620. Cujo terreno onde foi edificado o empreendimento, possui uma

area total de 2.946,00 metros quadrados.

Data da vistoria: de 16 de setembro de 2020

1.1 - Solicitante

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

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

1.2 - Proprietary

PRENORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUgAO LTDA -
ME, inscrita no CNPJ sob n2. 11.054.294/0001-50, com sede na Estrada da

Cascalheira, Km 03, Abrantes, Camagari/BA.

2.0 - Objetivo da Avaliagao

Ocupagao do imovel supracitado para instalagao de Orgao Publico, SEDE DO

ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAQAO - SEMED

3.0 - Identificagao e caracteristica do bem avaliado

Com frente para a Rua Antonio Fagundes Pereira, N?. 00473, Galpao 05,

Buraquinho, Quadra C, Lote 00008, Loteamento 14 - Lot. Miragem, Lauro de

Freitas/BA, CEP: 42.710-620, com um terreno com area total de 2.946,00 metros

quadrados.

De modo geral, as salas do imovel citado, estao em bom estado de conservagao.

O imovel aqui proposto soma um total de 216,00 (duzentos e dezesseis) metros

quadrados de area varrida.
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4.0 - Indicacao do(s) metodo(s) e procedimento(s) utilizado(s)

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

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

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

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

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

especializados e placas afixadas em imoveis.

Esta pesquisa foi realizada no mes de setembro de 2020.

5.0-Diagnostico de Mercado

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

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

metros de distancia do bem aqui avaliado.

Liquidez: LIQUIDEZ NORMAL;

Desempenho do mercado: NORMAL;

Numero de ofertas: NORMAL;

Absorgao pelo Mercado: LENTA

6.0- Pesquisa de Valores e tratamentos dados

Foram efetuados atraves de um tratamento estatistico, visando encontrar um

modelo valido equivalente, que representasse os dados da amostra. Tentou-se,

porem, nao encontrar areas equivalentes ao imovel avaliado.

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

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

R$ 23,05, (vinte e tres e cinco centavos) por metro quadrado a R$ 26,20 (vinte e seis

reais e vinte centavos) por metro quadrado.

7.0- Resultado da avaliagao

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

de transporte urbano, centro comercial, facil acesso e condominio exclusivo e

seguranga privativo.
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Para definigao do valor de aluguel, tomamos como base o valor medio de mercado

por metro quadrado:

(R$23,05 + R$26,20) / 2 = R$24,62 (vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos)

por metro quadrado.

Sendo, R$24,62 x 216,00m2 = R$ 5.317,92 entao,

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

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

relatados, o valor total para locagao mensal do imovel de R$ 5.317,92 (Cinco mil

trezentos e dezessete reais e noventa e dois centavos).

8.0 Encerramento

Vai o presente Laudo de Avaliaÿao de Imovel Urbano digitado em 04 (quatro) laudas

escritas de urn so lado, todas rubricadas, e a ultima datada e assinada.

Lauro de Freitas, 18 de setembro de 2020.

1

SidinaimaJa
PreWente da Comissao

(CREA-BA-050242405-2)

Silva Bacelar

Aila
Eliana Santos Souza

Membro da Comissao
(CREA-BA-59461)

Marilia Ferreira de Souza

Membro da Comissao

(CREA-BA-44252)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS-COAI"T
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DESCRICAO: FRENTE DO IMOVEL E RUA DE ACESSO.
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DESCRICAO: GALPAO 08. I
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Avenida Santos Dumont. Estrada do Coco. S/N - Lauro de Freitas - BA 42700-000

r.ontato ?1 ??ft«-ar-.in ¥T



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA£AO

7 COMISSAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS-COAI
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DESCRICAO: BANHEIROS.
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DESCRICAO: AREA DO MEZANINO. f]
/

Avenida Santos Dumont. Estrada do Coco. S/N - Lauro de Freitas - BA. 42700-000
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https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDCo...Firefox

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

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

Nome: PRENORTE INCORPORACOES LTDA
CNPJ: 11.054.294/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que
nSo constam pendfencias em seu nome, relativas a cr6ditos tributaries administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrig6es em Dfvida Ativa da UniSo (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao 6 vaiida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rg3os e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao 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 09:31:37 do dia 01/10/2020 <hora e data de Brasllia>.
vaiida ate 30/03/2021.
Codigo de controle da certidao: 4DBC.4555.4F13.C286
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

&
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Confirmagiio de Autenticidade da Certidao http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/...

Acesso a informagao Participe Servigos Legislagao CanaisBRASIL

«»OPH BMlfiiliReceita Federal »*iÿ —W0
__

CERT!DAO

Confirmaÿao de Autenticidade das Certidoes

Resultado da Confirmagao de Autenticidade da Certidao

CNPJ : 11.054.294/0001-50

Data da Emissdo : 01/10/2020

Hora da Emissao : 09:31:37

Codigo de Controle da Certidao : 4DBC.4555.4F13.C286

Tipo da Certidao : Positiva com Efeitos de Negativa

A Certidao nao e autentica. Verifique os dados informados.

Pagina Anterior

§

1 of 1 01/10/2020 09:33



https://sistemas.sefaz.ba.gov.br/sistemas/sigat/Default.aspx7Apli...SEFAZ - SIGAT
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Emissao: 08/10/2020 1 1 :30GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

h

Certidao Negativa de Debitos Tributarios

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Cddigo
Tributario do Estado da Bahia)

Certidao N°: 20202906074

RAZAO SOCIAL

PRENORTE INC ORPORACOES LTDA

INSCRIQAO ESTADUAL CNPJ

- BAIXADO 11.054.294/0001-50083.822.160

Fica certificado que nSo constam, at6 a presente data, pendfencias 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 inexistfencia de d6bitos, inclusive os inscritos na Divida
Ativa, de compet§ncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Publica do Estado da Bahia

$
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Emissao

r40r-*t
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certidao de Debitos Tributaries

20202906074Certid§o N°:

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

RAZAO SOCIAL
PRENORTE 1NCORPORACOES LTDA

INSCRIQAO ESTADUAL CNPJ

11.054.294/0001-50083.822.160

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA,
EMITIDA CONFORME PORTARIA N.° 918/99 EM 08/10/2020 VALIDA ATE 07/12/2020

s
y'
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o PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda

LAURO DE Coordenagao Tributaria
FREITAS

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

CADASTRO IMOBILlARIO

Certidao passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadagao, datada em 28/09/2020,
sob processo de n° .

ertificamos para os devidos fins de direito, que ate a presente
RENORTE INCORPORACOES LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o n°. 11054294000150, atual

contribuinte do imdvel de inscrigao municipal n°. 40316003600000, situado a RUA CHILE N°: 360 ITINGA
BAIRRO: RECREIO IPITANGA QUADRA: 0016 LOTE: 00232 LOTEAMENTO: 27 - RECREIO DE
IPITANGA, encontra-se quite com os tributos municipais referentes ao imovel aqui identificado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Di'vida 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.

data a Pessoa Fisica / Jurt'dica

Certidao Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 28/09/2020 10:45:59, a qual vai
asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e
Arrecadagao.

Codigo de Controle: 011247000038154320200928
Emitida via Internet, as 10:45:58 hs, do dia 28/09/2020

90 dias.

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

- Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administragao Tributaria
Divisao de Divida Ativa

F«£*Eiro«*

LAURO DE
FREITAS

COMPROVANTE DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA

Lauro de Freitas - Ba,28 de setembro de 2020

1/2020

40316003600000

PRENORTE INCORPORACOES LTDA

28/09/2020

Data de Validade: 27/12/2020

Codigo de Validagao: 011247000038154320200928

N° Certidao:

Inscrigao:

Contribuinte:

Data de Emissao:

Codigo de validagao de emissao de Certidao Negativa ratificado via Web - http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br
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Historico do Empregador

0 Historico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos uitimos 24 meses, conforme Manual de

Orientagoes Regu aridade do Empregador.

Inscrigao: 11.054 294/0001-50

Razao social: PRENORTE INCORPORACOES LTDA

Data de
Emissao/Leitura

Numero do CRFData de Validade

202009250225169497214225/09/2020 a 24/10/202025/09/2020

202009060145054247571206/09/2020 a 05/10/2020/09/2020€ 2020081802454632159239/08/2020 18/08/2020 a 16/09/2020

202007300235341226999030/07/2020 a 28/08/202030/07/2020

202007110247326030605611/07/2020 a 09/08/202011/07/2020

202006220148589042504922/06/2020 a 21/07/202022/06/2020

202003240325381198360624/03/2020 a 22/04/202024/03/2020

202003050230003159206105/03/2020 a 02/07/202005/03/2020

202002150225136398699015/02/2020 a 15/03/202015/02/2020

202001270159358771475327/01/2020 a 25/02/202027/01/2020

202001080404214280120808/01/2020 a 06/02/202008/01/2020

201912200344464479760820/12/2019 a 18/01/202020/12/2019

201911300408122519599030/11/2019 a 29/12/201930/11/2019

201911110320314845648111/11/2019 a 10/12/201911/11/2019

201910230357503641445523/10/2019 a 21/11/201910/2019

201910040325417424775504/10/2019 a 02/11/201904/10/2019

201909150518435578097915/09/2019 a 14/10/201915/09/2019

201908270515500757596027/08/2019 a 25/09/201927/08/2019

201908080343212147563208/08/2019 a 06/09/201908/08/2019

201907200335422353140920/07/2019 a 18/08/201920/07/2019

201907010238023817866301/07/2019 a 30/07/201901/07/2019

201906120327574909046712/06/2019 a 11/07/201912/06/2019

201905240309239916453524/05/2019 a 22/06/201924/05/2019

201905050243385541710305/05/2019 a 03/06/201905/05/2019

201904160338389620246216/04/2019 a 15/05/201916/04/2019

201903280352528285411228/03/2019 a 26/04/201928/03/2019

201903090332088242267609/03/2019 a 07/04/201909/03/2019

18/02/2019 a 19/03/2019 201902180158230720884018/02/2019

30/01/2019 a 28/02/2019 201901300429479134510030/01/2019

311/01/2019 a 09/02/2019 201901110350392590431911/01/2019

OrM 0100Qn/311/)'377'l /MKCOooMo/orMQ oi/m/omnOQ M o /on-i o



Numero do CKhData de vaiidade
Emissao/Leitura

201812040442244292736104/12/2018 a 02/01/201904/12/2018

201811151645471517885315/11/2018 15/11/2018 a 14/12/2018

201810251251487643087925/10/2018 a 23/11/201825/10/2018

Resultado da consulta em 09/10/2020 08:27:26

Voltar
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09/10/2020 Consults Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONCTMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 11.054.294/0001-50
Razao SocialiPRENORTE INCORPORACOES LTDA

Enderego: R ANTONIO FAGUNDES PEREIRA 473 LT M QD C LT OS 01 / BURAQUINHO
/ LAURO DE FREITAS / BA / 42710-620

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade:25/09/2020 a 24/10/2020

Certificagao Numero: 2020092502251694972142

Informagao obtida em 09/10/2020 08:27:06

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

§
https://consulta-crf.caix8.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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PODER JUDICIARIO
JUSTIQA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRENORTE INCORPORACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.054.294/0001-50
Certidao n°: 24859351/2020
Expedigao: 01/10/2020, as 10:07:10

Validade: 29/03/2021
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que PRENORTE INCORPORACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito ( a ) no CNPJ sob o n° 11.054.294/0001-50, 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, agendas ou filiais.

A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua

autent icidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

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

INFORMAQAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessarios a ident if icagao das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes

estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do

Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Diividas e sugest'tes: cndt@t«t. jus.br
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Lauro de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA SEMED N# 14, DE 24 DE ABRIL DE 2019.

Dispde sobre a designasilo da Gestora de Contratos e
Registro de Pre<;os para a Secrelaria Municipal de
Educaÿfto - SEMED, na forma que indica e da outras
providencias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA£AO DO MUNICIPIO DE
LAURO DE FREITAS, no uso de suas atribuigdes legais,

RESOLVE

Art 1° Designar a servidora Antdnia Leuda Martins Pereira, matricula n°
78646-4 para responder como gestora de contratos e registro de preÿos na estrutura da
Secretaria Municipal de Educaÿdo.

Art 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publica?3o.

Art. 3° Revogam-se as disposi<?6es em contrario.

Lauro de Freitas, 24 de abril de 2019.

Vfinia Marla Galvfto de Carvalho
Secretaria Municipal de Educapao

REGISTRE-SE E PUBL1QUE-SE.

Luis Maciel de Oliveira
Secretario Municipal de Govemo

CERTIFICAQAO DIGITAL: BWWKBQ9JSDETOOTEXDXLPQ

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



Procuradoria Geral do Municipio

PARECER JURIDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12225/2020

ORGAO REQUERENTE: SEMED

ASSUNTO: MUDANQA DE ENDEREQO.

lEMENTA: MUDANQA DE GALPAO. I

- RELATORIO.

Trata-se de pedido de alteragao do galpao de locagao originaria em

razao de incendio ocorrido no galpao 03, que encontrava-se locado para o

Municipio, informando o locador que o valor continuara igual e o enderego o

mesmo, havendo tao somente alteragao para locagao do galpao 08.

Na justificativa informa a necessidade de continuidade da locagao do

imovel, haja vista ser o local onde era deposito da SEMED, evidenciando que o

proprietario e a seguradora irao ressarcir todos os bens que ficaram inuteis em

razao do incendio ocorrido na data de 10 de junho de 2020.

Encontra-se acostado aos autos certidoes de regularidade fiscal,

documentos probatorios da empresa, contrato inicial, termo aditivo, pedido de

realizagao de despesa com dotagao orgamentaria, justificativa pela renovagao do

prazo contratual, dentre outros documentos.

£ o sucinto relatorio. Segue o exame juridico.

II - ANALISE JURIDICA.

Nesse caso, a norma que disciplina a materia recairia sobre a Lei n°

8.245/1991 (Lei do Inquilinato), a qual preve para o imovel urbano a livre

convengao no ajuste do prazo no tocante a duragao do contrato.

Pagina I de 3
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Procuradoria Geral do Municipio#

LAURODE
FREITAS

Ora, considerando que pelo Princlpio da Legalidade, insculpido no

inciso II do art. 5° da CF/88 e corroborado pelo caput do art. 37, a Administragao

so pode fazer aquilo que expressamente a Lei autorize, de forma previa e

expressa, e, ainda, que nao ha dispositivo remetendo a aplicagao do art. 57 da Lei

n° 8.666/93 aos contratos sob comento, entende-se aplicavel o que dispoe a Lei

n° 8.245/1991 sobre a materia:

‘Art. 3° O contrato de locagao pode ser ajustado por qualquer prazo,

dependendo de venia conjugal, se igual ou superior a dez anos.

Paragrafo unico. Ausente a venia conjugal, o conjuge nao estara

obrigado a observar o prazo excedente.

Art. 4° Durante o prazo estipulado para a duragao do contrato, nao

podera o locador reaver o imovel alugado. O locatario, todavia, podera

devolve - lo, pagando a multa pactuada, segundo a proporgao prevista

no art. 924 do Codigo Civil e, na sua falta, a que for judicialmente

estipulada.

Paragrafo unico. O locatario ficara dispensado da multa se a devolugao

do imovel decorrer de transference, pelo seu empregador, privado ou

publico, para prestar servigos em localidades diversas daquela do inlcio

do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no

minimo, trinta dias de antecedencia.

(...)

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo

inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locagao prorroga-

se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser

retomado o imovel:

(...)’
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LAURODE
FREITAS

Alem disso, entende-se que nao se aplica aos contratos de locagao em

que a Administragao Publica e locataria a possibilidade de ajustes verbais e

prorrogagoes autom£ticas por prazo indeterminado, condigao prevista no art. 47

da Lei n° 8.245/1991, pois:

a) o paragrafo unico do art. 60 da Lei n° 8.666/93, aplicado a

esses contratos conforme dispoe o § 3° do art. 62 da mesma Lei,

estabelece que e nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a

Administragao;

b) o Interesse Publico, principio basilar para o desempenho

da Administragao Publica enquanto fungao estatal, que visa atender

aos interesses e necessidades da coletividade, impede a prorrogagao

desses contratos por prazo indeterminado.

Devendo portanto, ser permitida tal alteracao, haia vista a

comprovada necessidade da Secretaria em ter um espaco para quarda de

equipamentos e materials.

Ill -CONCLUSAO

Pelo exposto, restrita aos aspectos juridico-formais, esta Consultoria

Juridica manifesta-se pela viabilidade juridica da alteragao do contrato originario,

com a substituigao do galpao 03 para o galpao 08.

Salvo melhor juizo, este parecer e meramente opinativo.

IO aditivo.Promovendo-se a elaboragao

LAURO DE FREIT> le 2020.oi

DÿTHENRIQUE TANAJURA SILVA
GERAL
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Lauro de FreitasMUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO N°. 052/2016.

CONTRATADA: PRENORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE M ATERIAIS PARA

CONSTRUCAO LTDA - ME. CNPJ/MF: 11.054.294/0001-50 CONTRATANTE. Mumcipio dc
Lauro de Freitas. Processo Administrative: 12225/2020. Licitagao: D soensu de Licitagao

n°010/2016, em observancia a Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: Objeto deste conti ato e a loeagao do
imovel situado na Rua Antonio Fagundes Pereira, n° 00473, Galpao 05, Buraquin do. Quadra (. 000.

Lote - 00008, Loteamento - 44, Miragem, onde funcionani o Almoxarifado da Secvetaria tie
Educagao, podendo, entretanto, o Locatario dar-lhe outra destinagao de seme publico. Objeto do

Aditamento: Mudanga de enderego, passando o Almoxarifado a funcionar no Galpao n” 08 da Rua
Antonio Fagundes Pereira, n° 0473, Buraquinho, Quadra C000, Lote - 000(1, I oieamcnto 44.

Miragem, mantida as mesmas condigoes contratuais, conforme dotagao orgamentaria supra e em
atendimento a solicitagao da Secretaria Municipal de Edueagao. Data de Assirnitura: 16 de Outubro
de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho.

,

CERTIFICAQAO DIGITAL: XW1NJHYLYLD7GDVGRXP Q

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente
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