
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITASE
PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAQAO (PAC)

Dados do Solicitante: Ailton Florencio dos Santos

Secretaria: Secretaria Municipal de Administragao

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

( x ) Tesouro ( ) Convenio ( ) Tesouro e Convenio ( ) Uniao ( ) Estado ( ) Vinculado ( ) Outro:

f Justificativa

A Secretaria Municipal de Administragao do Municipio de Lauro de Freitas, orgao integrante da Administragao Direta do Poder Executivo
Municipal, apresenta justificativa para a renovagao contratual referente ao contrato de locagSo de Imdvel: 129/2017, situada na Rua Dr Gerino
de Souza Filho, Loteamento Ampliagao Recreio de Ipitanga, n° 3427, Qd 09, Lt 04, Caji - Lauro de Freitas/BA, CEP 42700-000 onde funciona
a Cooperativa de Catadores de Lixo. Dispensa de Licitagao: 074/2017, de acordo com Processo administrativo: 11151/2020, celebrado entre
a M&S Patrimonial Ltda - EPP, inscrito no CNPJ: 09.538.028/0001-51 e o 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, CEP 42700-000. Garantindo a utilizagSo do servigo ate
a data estabelecida no contrato, por razoes administrativas, consoante e pactuado pelas partes, originalmente estabelecido, passando o

a ter sua vigencia dentro do seguinte periodo: 01/11/2020 a 01/11/2021 ede valor mensal inicial de R$ 7.999,20 (sete mil, novecentos
noventa e nove reais e vinte centavos), para manutengao dos servigos da Administragao Publica, com fundamento na Lei 8.666/93, artigo

57, inciso II.

j Objeto a ser Adquirido ou Contratado

Renovagao referente ao Contrato: 129/2017.

| Observagoes

Periodo de 12 (doze) meses.

Descrigao a ser adquirido ou contratado

Item Detalhamento Prazo Valor mensal Valor Anual Valor global

Renovagao referente ao contrato: 129/2017,
Dispensa de Licitagao: 074/2017, Processo
Administrativo: 11151/2020, para manter em
funcionamento a Cooperativa de Catadores de Lixo.

12 (doze)
meses

R$ 7.999,201 R$ 95.990,40 R$ 95.990,40

R$ 95.990,40Valor Total do Contrato ====== 4:====:

[~Modalidade licitatoria para aquisigao/contratagao do bem/servigo

f/m ) Convite ( ) Tomada de Prego ( ) Concorrencia ( ) Pregao Eletronico ( ) Preg§o Presencial ( ) Chamada Publica
x ) Dispensa de Licitagao ( ) Inexigibilidade de Licitagao

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

( x ) Diario Oficial Proprio ( ) Diario Oficial da Uniao ( ) Diario Oficial do Estado ( ) Jomal de Grande Circulagao

fFluxograma de Aprovagao:

SECAD / Departamento de Contratos
Submetemos os autos, juntamente com todas as suas pegas que o Apds verificagao minuciosa dos atos aqui praticados e do objeto da
compoem para ratificagao dos atos praticados e autorizagao para contratagao, decido:
contratagao da despesa.

Prefeita

(ÿ/) Autorizo a contratagao e defiro pelo prosseguimento do feito.
( ) Nao autorizo a contratagao e indefiro o prosseguimento do feito.

Lauro de Freitas/BA, 17/09/2020 Lauro de Freitas/BA, 17/09/2020

fi

Airton Florencio dos Santos
SecKtario Municipal de Administragao

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

jONTRATOS/PMLF

--ASS:_ -
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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° 11151 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 exerclcio 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 referente ao Contrato n° 129/2017, periodo de

12(doze) meses, para manter em funcionamento a Cooperativa dos Catadores de Lixo, no

valor de R$95.990,40 (noventa e cinco mil, novecentos e noventa reais e quarenta centavos).

Dotagao Orgamentaria: 02.0800.2163.33903900.00

Obs: R$15.998,40 (quinze mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) valor

referente a 02 (dois) meses, despesa correspondente ao exercicio corrente, o montante restante

estara previsto na Lei Orgamentaria de 2021.

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, 30 de Setembro de 2020
Lindlr?

‘

Santos
ewosPuolicoste
S&v

Ordenador de Despesas

Carimbo e assinatura

Ciente,

Celene Diniz M. Rocha

Cadastro n°. 46.435

Coord, de Execugao Qrgament;

O'

/SEFAZ



a PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO DA BAFIIA CNPJ N° 13.927.819/0001-40

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHAN0 **PROCESSO N° 11151 de 2020

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

—PARA: SESP all

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, 30 de setembro de 2020.

CELENE DINIZ ROCHA
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENAQAO DE EXECUCAO ORQAMENTARIA
Mat. No. 46.435

l
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO HftSC-OWU

RELATORION0 353/2020
UNIDADE REQUISITANTE PROC. ADM. N°ASSUNTO

11151 /2020Aditivo de prazo do

Contrato n°129/2017

SESP

#

Lei 8666/93 e outrosFundamentaqao

Renovaqao Contratual referente Contrato:129/2017,

imdvel onde funciona a Cooperativa de Catadores

de Lixo.

Objeto:

ITENSDEVERIFICA<;AO

Cuida-se da solicitaqao de Renova<;ao Contratual referente Contrato: 129/2017, imdvel

onde funciona a Cooperativa de Catadores de Lixo.

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

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

1. SDC, fls. 02;

2. Laudo de Avalia<;§o de Imdvel, fls. 03-08;

3. Decreto Municipal n° 4.322/2018, fls. 09-10;

4. ManifestaqSo de interesse em renovar, fls. 11;

5. Dedara<;ao, fls. 12;

6. Xerocdpia de RG, fls. 13-14;

7. Escritura publica, fls.15-17;

8. Contrato social e altera<;6es, fls.18-47;

9. CNPJ, fls. 48;

10.Controle de saldo de contrato, fls. 49-50;

11. Portaria SECAD n° 001/2019, fls. 51;

12. Contrato administrative e altera<;6es com as respectivas publica<;6es, fls. 52-59;

13. Dedara<;ao de fiscal de contrato, fls. 60;

14.Portaria SECAD n° 002/2020, fls. 61;

15. Declarations. 62;

16.Certiddes de regularidade fiscal e trabalhista, fls. 63-73;

17. Justificative, fls. 74;

18.Despacho, fls. 75;

19.PAC, fls.76;

20.Declarat§o de Adequa«;ao Orÿamentaria da despesa, fls. 77;

21. Folha de informal,fls.78.

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: eabinetecgmlauro(5)email.com ccnp.cgmQgmail.com

coordenacaocgmQgmail.com
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DA ANALISE

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

do pedido, atinentes a instru<;ao 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 valido, 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°11151/2020, conclui-se que esta APTO PARA PROSSEGUIMENTO.

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

Em 06 de outubro de 2020

Margarette Lucena
Coordena/aora de Normas e Procedimentos
ConVotÿdoria Geral do Munidpio
Matri'cula n° 66586

Acolho oxpfesente relatorio.
Encaminha-sa a PGM, para que se proceda o quanto solicitado.

Lauro tie litas/BA, 06 de outubro de 2020.

Apio Vmagre Naÿcimento
ControladorGerahao Munidpio
Prefeitura Munidpal de Lauro de Freitas/BA

Av. Brg. Alberto C.Matos, 342- Centro - Centro Administrativo de Lauro de Freltas/BA, 42702-410.

Tel. (71) 33694235 / 999827223 (tone e WhatsApp) . E-mail: gabinetecgmlauro@email.com ccnp.cgm@gmail.com

coordenacaocgm@gmail.com
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATE N°: 11151/2020

INTERESSADO: SECAD.

ASSUNTO: LOCAÿAO - RENOVAgAO.

PARECER JLRIDICO

EMENTA: RENOVACAO. CONTRATO DE

POSS1BILIDADELOCACAO.

CONDICIONADA

I - RELATORIO

Trata-se de solicita9§o formulada pela SECAD. acerca da possibilidade de

RENOVACAO por mais de 12 (doze) meses do contrato n° 129/2017, celebrado entre o

municlpio de Lauro de Freitas e M&S PATRIMONIAL LTDA-EPP, sob a justificativa,

entre outras. de que o pedido ora formulado sera para manter em funcionamento a

Cooperativa de Catadores de Lixo (fl. 02).

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

documentos que merecem destaque:

a) SDC assinada pelo Gestor de Contratos e pelo Secretario Municipal de

Administrate (fl. 02 e 74);

b) Laudo de Avaliaÿao do imovel (fls. 03/08);

c) Declarato do Locador de que tern interesse na renovaÿao (fl.11);

d) Declarato de emitida pelo locador informando que nao pesa sobre o imovel

qualquer impedimento de ordem juridica capaz de colocar em risco a locato (fl. 12);

e) copia da escritura. contrato social e altera9oes, e cartao CNPJ (fls. 15/48);

f) controle de saldo contratual (fls. 49/50);

g) copia do contrato, termos aditivos e respectivas publica9oes (fls. 52/59);

h) Declara9ao da Prefeitura de quita9ao de debitos perante a Embasa e Coelba

(fl. 62);

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)

Avtnida Brigadeiro Alberto Costa Matos. S/N, Aracui, Terrco, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010
(Rua Lateral ao Parque Shopping)

Tclcfone: (71> 3369-3722
Pagina 1 de 6
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MUNIGPIO DE

LAURO DE FREITAS&
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

i) certidoes de regularidade fiscal e trabalhista (fls. 63/73);

i) Justificativa para a renovatpao (fl. 74);

j) PAC sem assinatura da Prefeita (11. 76);

k) declaraiÿao de adequaÿao ornamentaria da despesa e de regularidade do

pedido, informando adequaÿao com a LOA 2020, com o PPA 2018/2021 e com a LDO e de

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

conformidade com as dispositjoes da Lei 8.666/93 e com a LC 101/2000, assinada pela

ordenadora de despesas (11.77);

I) Relatorio de Conformidade da CGM n° 353/2020 considerando que o

processo se encontra apto para prosseguimento (fls.79/80);

E o breve relatorio.

II - FUNDAMENTACAO

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

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

constam ate a presente data nos autos do processo 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 Municlpio 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 orientaÿao 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 orientaÿao juridica, visando auxiliar a

Administra?ao Publica na tomada das decisoes que atendam primordialmente a fmalidade de

Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)

Avcnida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracui, Terreo, Lauro de Freitas/BA. CEP: 42.702-010
(Rua Lateral ao I’arque Shopping)

Telelone: (71) 3360-3722

Pagina 2 de 6
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LAURO DE FREITAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

interesse publico e a observancia dos princi'pios expressos no caput do artigo 37 da

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

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

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

Art. 24. E dispensavel a Licitaqao:

[ÿÿ]

X -para a compra ou locaqdo de imovel destinado ao atendimento das

finalidades precipuas da Administraÿdo, cujas necessidades de

instalaqdo condicionem a sua escolhu, desde que o preÿo seja

compativel com o valor de Mercado. Segundo avaliaÿaoprevia.

Deste modo. alem do contrato de locagao de imoveis decorrer de Dispensa de

Licitaÿao, 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.

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

"() ADVOGADO-GERAL DA UNIAO. no uso das atribuiqoes que Ihe

conferem os incisos /, X\ XIe XIII, do art. 4° da Lei Complementar n°
73, de JO defevereiro de 1993, considerando o que consta do Processo
n° 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientaÿdo

normativa, de carater obrigatorio a todos os orgaos jurldicos
enumerados nos arts. 2°e 17 da Lei Complementar n° 73, de 1993:

A VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEIS, NO

QVAL A ADMINISTRACAO PUBLICA ELOCATARIA, REGE-SE
PELO ART. 51 DA LEI N° 8.245, DE 1991, NAO ESTANDO

SUJEITA AO LIMITE MAXIMO DE SESSENTA MESES,

Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos. S/N, Arfleui, Terreo, Lauro de Freitas/BA, CF.P: 42.702-010

(Rtia Lateral ao Parque Shopping)
Telefone: <71)3369-3722
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ESTIPULADO PELO INC. IIDO ART. 57, DA LEIN° 8.666, DE

1993.

INDEXAOAO. VIGENCIA. LIMITAC;AO. CONTRA TO DELOCAQAO.
IMOVEL. ADMINISTRACJAO. LOCATARIA.

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

JOSE ANTONIO DIAS TOFFOL1".

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

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

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

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

contrato de locaÿao, especie de “Contrato da Administra9ao'\ regido pelo direito privado, com

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

Mesmo sendo especie de "Contrato da Administra9£to'\ regido pelo direito

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

Dessa forma, nao ha falar em prorroga9§o por tempo indeterminado do contrato

de loca9ao firmado pela Administra9ao Publica, 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.

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

em debate, textual:

“Contudo, a mera narticipacao de ente da Administracao em uma

relacao contratual caracteristicamente privada nao deve significar a

incidencia integral do regime de direito publico. Dai a necessidade de se

Centro A<l«iini*trati\o de Lauro de Freitas (CALF)

A veiliiia Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N. Aracui. Terrco,Lauro de Freitas/BA, CLP: 42.702-010
(Ron Lateral no I’arqtie Shopping)

Telefone: (71) 3369-3722
Pagina 4 de 6
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diferenciar os contratos privados praticados pela administraÿao dos

contratos administrativos propriamente ditos. (...) Mao ha obice, pois, a

nrorrogacoes sucessivas de contrato cm quc a Administracao seia

locataria com fundamento no artigo 24, X, da Lei n" 8.666/93 (...)

partilho do entendimento de que nao se aplica aos contratos de locacao em

que a Administracao Publica e a locataria a possibilidade de ajustes

verbais e prorroeacoes 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 F1LHO, Mar9al.

Comentdrios d Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos. 14a ed. Sao

Plaulo: Dialetica. 2010. p. 763 - original nao destacado).

Por consequencia, em havendo previsao normativa para concretizatao do

quanto pleiteado, bem assim existindo fundamento logico e juridico para a sua efetivaijao.

entendo nao haver qualquer obice a sua consecuÿao. o que vai ao encontro do Principio da

Legalidade, este regente da Administrate Publica.

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

principio e a sua correlato com a Administra9ao Publica nos ensina que, verbis: “[...]

segundo o Principio da Legalidade, a Administracao Publica so node fazer o que a lei

nermite I...1 Em decorrencia disso, a Administracao Publica nao node, nor simples ato

administrativo, conceder direitos de qualquer especie, criar obrigacocs ou imnor

vedacoes aos administrados; para tanto, ela denende de lei" (Direito Administrativo. 17!l

ed.. Sao Paulo: Atlas. 2004. p. 68 - original nao destacado).

Ill -CONCLUSAO

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

pela legalidade da renovacao do contrato de locacao nn 129/2017 por 12 (doze) meses,

Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)

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

TeleTone: (71) 3369-3722 grPagina 5 de 6
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SEM REAJUSTE, lastreado na fundamentaÿao supramencionada. CQND1CIONANDQ Q

PROSSEGUIMENTO a:

a) assinatura do PAC pela Exma. Prefeita Municipal;

b) atualizacao no momento da renovacao contratual das seguintcs certidoes:

• Certificado de Regularidade do FGTS -CRF;

• Certidao de regularidade fiscal de debitos fcdcrais.

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

Comunicaÿao Interna 06/2017 - PGM, devem os autos seguir para o Procurador Geral ou para

seu substituto legal para aprecia9ao e deliberaÿao da materia. E o parecer. SMJ.

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

EIDA FIGUEIREDOUIMARAES
Procurador do Munictpio

CLARISSARAPHA
Assessora Direta

1
Centro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)

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

Telefone: <71) 3369-3722
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Despacho - Gabinete -PGM.

N°Expediente:

Assunto:

jjQCOÿS) - untuck. 4GuCUUgxaaZaX<-~

Interessado:

Solicito k coordenagSo executiva que adote a seguinte providencia:

Arquivar._
Despachar: Setor/orgSo discriminado abaixo paraparecer e/ouproviddncias.

immmmmmtmmm ~r

Sub-Procurador.1 Administrative/
Licitagdes.

6
Trabalhista.4 Procurador Fiscal.7

MP/Secretarias. 8 Coord.Executiva.

SC I Pep. DistribuigSo.
2
3 Servidor. Civil.5

10 i Balcao de Justiga.

ObservagSo:

___

\U ! \o ! 2ozc> .Lauro de Freitas,

KivioDias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Municipio
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15 de Outubro de 2020
38-Ano VIII - N° 1816

Lauro de Freitas MUNICIPIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

ILAURO DE FREITAS

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°. 129/2017

Contratada: M&S PATRIMONIAL LTDA - EPP. CNPJ: 09.538.028/0001-51. Contratante:
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrative: 11151/2020. Objeto do
Contrato: O objeto desta loca9ao tern por fmalidade a locaipao do imovel situado no Dr. Gerino de
Souza Filho, Loteamento Ampliav'ao Recreio de Ipitanga, n° 3427, Quadra 09, Lote 04, Caji, Lauro de
Freitas/BA, para atender a necessidade de funcionamento da Cooperativa de Catadores de Lixo
Rcciclavel, podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra destinaqao de serviÿo publico. Dotaÿao
Orÿamentaria: 02.0800.2163.339039.00 Objeto do Aditamento: Renova9ao de prazo do contrato

por mais 12 (doze) meses, com base no art. 57, inc. II da Lei Federal 8.666/93, iniciando eni

01/11/2020, com termino em 01/11/2021, mantidas as mesmas condÿoes conforme dota9ao
or9amentaria supra e justificativa acostada ao processo administrative em epigrafe, em atendimento a

requisi9ao da Secretaria Municipal de Administra9ao. Data da Assinatura: 14 de Outubro de 2020.
Moema Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL: DJ4VYHNQ5MOF2ZGK+T/+2A

Esta edipao encontra-se no site oficial deste ente.


