
PREFEITURA MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS-PMLF
SECRETAR1A MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC

FOLHA DE INFORMAQOES DE PROCESSO

Processo N° 12.587/2020

Encaminha a CGM para analise e parecer.

Em, 26 de Otitubrd de 2020.

9
Jorge Alex da Silva Santos

Assessor Tecnico
Matricula: 70006
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RELATORIO N° 389 /2020
PROC.ADM. N°ASSUNTO UNiDADE

REQUISITANTE
pia 12587/2020Renovaÿao contratual

SEMDESC

Lei 8666/93, art. 57, inc. IIFundamental
Objeto do contrato: Locaqao do innovel para funcionamento do nucleo de ser e convivencia

ITENS DE VERIFICAQAO

Cuida-se da solicitaqao de renovaqao do contrato firmado com Nobeilton Nossa

Senhora dos Santos, referente ao contrato n° 291/2014, com pedido de reajuste com base

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

Acostados os documentos instrutdrios, merecem destaque os a seguir

discriminados:

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

1. SDC, fls. 02;

2. PAC (fls. 03/04);

3. Dedara<;§o negativa de 6nus/impedimento (fl. 06);

4. Aceite da contratada com pedido de reajuste e declaraqao de aus£ncia de vinculo

empregatfcio (fl. 07);

5. Copia da identidade do proprietdrio do imdvel (fls.08);

6. Instrumento particular de compra e venda do imdvel (fls.09/10);

7. Laudo de avaliaqSo do imdvel (fls.11/16);

8. Dedaraqao de quitaqao de dÿbitos perante Embasa e Coelba (fl.17);

9. Termo de dispensa, minuta do contrato e aditamentos (fls.21/44);

lO.Certidoes de regularidade fiscais e trabalhista (fls.45/51);

11. Declaraqao de adequaÿao orÿamentÿria e encaminhamento ao setor de controle

da CGM (fls.53/55).

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 solicita<;ao, verifica-se a

possibilidade de prosseguimento processual, dada a existencia dos documentos esservciais
Av. Brg. Alberto C.Matos, 342- Centro - Centro Administrative de Lauro de Freitas/BA, 42702-410.
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necessarios a formalizaqao do feito: contrato valido, certidoes de regularidade fiscal e

trabalhista, bem como reserva orqamentaria, 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° 12669/2020, conclui-se que esta APTO PARA

PROSSEGUIMENTO.

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

Em 27 de outubro de 2020

Nayane Alves de Carvalho Santos

Assessora especial
Controladoria Geral do Municipio

Acolho o presente relatdrio.

Encaminhe-se a PGM, para que se proceda o quanto

solicitado.

Lauro de Freitas/BA, 27 de outubro de 2020.

Apio Vii

Controlador Geral do Municipio
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA

lascimento

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: eabinetecemlaurofagmail.com ccnp.cgmOemail.com
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PROCESSO ADMINISTRATIVE) N°: 12587/2020.
INTERESSADO: SEMDESC.
ASSUNTO: Locavao - Renovaÿao.

PARECER JURIDICO

EMENTA: RENOVACAO. CONTRATO DE

LOCACAO. ADITIVO DE PRAZO

(RENOVACAO) E DE VALOR (IGPM).

POSSIBILIDADE CONDICIONADA E COM

RECOMENDACAO.

I- RELATORIO

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

RENOVACAO por mais de 12 (doze) meses do contrato n° 291/2014. celebrado entre o

Municlpio de Lauro de Freitas e NOBEILTON NOSSA SENHORA DOS SANTOS, bem

assim de reajuste de acordo com o IGPM mini percentual de 16.02%. sob a justificativa.

assinada pela secretaria da SEMDESC. Diana de Jesus e pelo Diretor Administrativo-

Financeiro. Fielder O. Silva, matrlcula n ° 78834. de que “[...] a escolha do imovel se deve a

localizagao que proporciona facil acesso aos municipes e suas instalavoes que sao as mais

adequadas ao funcionamento do nuelco, alem da inexistencia de outro disponivel nas

mesmas condiÿoes na regiao, auseneia de imovel proprio do municipio, bem eomo o valor

compativel com o de mercado [...]” (tl. 02).

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

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

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

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

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

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

de valor (fl. 07); 5) declaraÿao do locador de que nao pesa sobre o imovel nenhum

( entro Administrativo de Lauro de Freitas (CALF)

Avenida BrigaUeiru Alberto Costa Matos. S'N, Araetii, Ierreo, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010
(Rua Lateral ao Part]ue Shopping)

Teletone: Cl) 3369-3722
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impedimento de ordem juridica capaz de colocar em risco a locasao (f. 06); 6) copia do

contrato de compromisso de compra e venda (fls. 09/10); 7) Iaudo de avaliafao de imovel

urbano com fotografias (fls. 11/16); 8) declaraÿao assinada pelo gestor de contratos, Helder O.

Silva, matricula n ° 78834, de que o municlpio de Lauro de Freitas e o responsavel pelo

pagamento das contas da EMBASA e COELBA (fl. 17); 9) declaraÿao de fiscaliza9ao do

contrato (fl. 18); 10) copia do contrato originario e dos termos aditivos (fls. 24/44); 11)

certidoes: a) Trabalhista (fl. 49); b) Federal (fl. 50/51); c) Estadual (fls. 47/48); d) Fazenda

Municipal (fls. 45/46); 12) dotaÿao oÿamentaria e declara9ao de que a despesa prevista se

encontra com previsao da LOA 2020, tem 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. 53); 13) relatorio n°

389/2020 da Controladoria Geral do Municlpio considerando que o processo se encontra

apto para prosseguimento (fls. 56/57).

E o breve relatorio.

II - FUNDAMENTACAO

Antes de examinar as questoes 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 administrativo em epigrafe, pois a este

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

adentrar a convenience 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 orienta9§o contraria ou diversa daquela

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

porem nao vinculante da autoridade competente.

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

(Rua Lateral ao Parque Shopping)
Teletone: (71) 3369-3722
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Nessa senda, como simples orientaÿao juridica, visando auxiliar a

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

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

Constitui?ao 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. Edispensdvel a Licitagao:

X -para a compra ou locagdo de imovel destinado ao atendimenlo das

finalidades precipuas da Administragdo, cujas necessidades de

instalagdo condicionem a sua escolha, desde que o prego seja

compativel com o valor de Mercado, Segundo avaliagdoprevia.

Deste modo, alem do contrato de loca9ao 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.

Com efeito. nos casos de contrato de Ioca9ao em que a Administra9ao 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:

“O ADVO(JADO-GERAL DA UNIAO, no uso das atribuiqoes que the conferem os
incisos l, X, XI e XIII, do art. 4° da Lei Complemenlar n° 73, de 10 defevereiro de
1993, considerando o que consta do Processo n" 00400.015975/2008-95, resolve
expedir a presente orientaqdo normativa, de cardter obrigatdrio a todos os orgaos
juridicos enumerados nos arts. 2°e 17 da Lei Complemenlar n° 73, de 1993:

A VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCA£AO DE IMOVEIS, NO QUAL A

ADMIMSTRACAO PUBLICA E LOCATARIA, REGE-SE PELO ART. 5/ DA
LE! N" 8.245, DE 1991, NAO ESTANDO SUJEITA AO LIMITE MAXIMO DE
SESSENTA MESES, ESTIPULADO PELO INC. 11 DO ART. 57, DA LEI N°
8.666, DE 1993.

Centro Adininistnitivo de Laurd de Freitas (CALF)
Avenida Brijjadeiro Alberto Costa Matos, VN. Aradii, Terrco, Latiro de Freitas/BA, CEP: 42.702-010

(Rita Lateral ao Parqtte Shopping)
Telefone: (71)3369-3722
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INDEXAÿAO: VIGENCIA. LIMITACJAO. CONTRATO DE LOCAC'AO. IMOVEL.
ADMINISTRAQAO. LOCATARIA.

REFERENC1A: 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 ANTONIO DIAS TOFFOL1".

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 aplica<?ao subsidiaria da Lei do Inquilinato n° 8.245/91.

Registre-se. bem assim. que a aven<;a objeto de analise encontra-se lastreado em

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

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

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

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

Dessa forma, nao ha falar em prorroga9ao 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 delerminado.

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

em debate, textual:

"Contudo, a mera participacao 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 diferenciar os contratos

privados praticados pela administracao dos contratos administrativos

propriamente ditos. (...) Nao ha obice, nois, a nrorrogacoes sucessivas de

contrato em que a Administracao seia locataria com fundaniento no artigo 24.

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

Centro Administrative de Lauro dc Freitas (C ALF)

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

Telefooc: (71)3369-3722
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contratos de locaedo em que a AdministrucCio Publica e a locatdria a possibilidade

de aiustes verbais e prorrouagles 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 tie

LicitaQoes e Contratos Administrativos. 1 4:l ed. Sao Plaulo: Dialetica, 2010. p. 763 -

original nao destacado).

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

(setima) do contrato (fl. 25). impende-se registrar que esta poderia ocorrer por meio de

APOSTILAMENTO. pois se trata de “anotaÿao ou registro administrative de modificaÿoes

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

contratuais. In. LicitciQdes 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 economice inicialmente estabelecido no contrato. Em

contratos administrativos. a correcao monetaria e devida sempre que o

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

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

JUSTEN FIL.HO, Manual. Comentdrios a Lei de Licitaqoes e Contratos

Administrativos. I4a ed. Sao Plaulo: Dialetica, 2010. p. 793 - original nao

destacado).

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

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

o Principio da Legalidade, a Adminislracao Publica so podc fazer o que a lei permite I...I Em

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

Apud internet: http://direitoadm.com.br 1 93-apostilamento - original nao destacado.

Centro Administrative de Lauro dc Freitas (C'AI.F)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos. S/'N, Aracui, Tcrrco, Lame dc Freitas/BA, CLP: 42.702-010
(Una Lateral ao Parque Shopping)

Tolclone: (71)1369-3722
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direitos de qualquer esnecie, criar obrigacoes ou impor vetlacoes aos administrados; para tanto,

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

destacado).

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

atualizacao inflacionaria. RECOMENDO que a secretaria solieitante 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 contrato de locacao n" 291/2014. por mais 12 (doze)

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

fundamental e RECOMENDAÿAO supramencionada. CONP1C1QNANDO o

prossezuimento d iuntada aos autos da certiddo de rezularidade do FGTS atualizada ou

declaracao da locadora de que nao e emprezadora, nao nossuindo, portanto. inscricao no

FGTS.

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 apreciatpao e delibera9ao da materia. E o parecer. SMJ.

Lauro de Freitas (BA), 28 de outubro de 2020.

RAPHAEL
Procurat

RAPHAELdE®MÿAES

IMARAES
lunicipio

Procurador do Municipio

CLARISSA ALMEIDA FIGUEIREDO
Assessora Direta

Centro Administrativo de Lauro tie Freitas (CALF)

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

Telcfone: (71) 3369-3722
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Despacho - Gabinete-PGM.

N°Expediente:
jA . (gQZo.

Assunto:
jjjs i t, c&uÿ Juu:$i-ry&vUJfrtfZ

Interessado:

Solicito & coardenagSo executiva que adote a seguinteprovid6ncia:
Arquivar.

iÿlDespachar: Setor/orgSo discriminado abaixo paraparecer e/ouprovidencias.

II BSET-V - '

. -.-MSEEI
1 6 Sub-Procurador.Administrativo/

LicitaySes. Trabalhista.4 Procurador Fiscal.7
2 MP/Secretarias. Coord.Executiva.8
3 Servidor. 5 Civil. 9C Pep.DistribuigSo.

BalcSo de Justiga.10

QbservagSo: /\ <U. eovÿoU6<XxuUAZXu. j-niÿhXlA. >ÿUÿVXO6CC!<ÿ ,M.QyuJzÿ\ r-j VxcecuJUA //

0ÿ0

Freitas, / 1Q /'2Qÿo .Lauro

KivioDias Barbosa Lopes
Procurador Geral do Municfpio
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EXTRATO DO SEXTO TERIMO ADITIVO DO CONTRATO 291/2014

Contratado: NOBEILTON NOSSA SENHORA DOS SANTOS. CPF: 008.606.845-80.
Contratante: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. Processo Administrative: 12587/2020.
Dispensa: Dispensa de Licitaqao 106/2014, art. 24, lnciso X. Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: O
objeto deste contrato e a locaqao do imovel situado na Rua Capelao, n° 0189 Loteamento 999, Areia
Branca - Lauro de Freitas/BA, para funcionamento do Nucleo do Serviyo de Convivencia e

Fortalecimento de Vinculos - SCFV, podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra destina9ao de

scrvi9o publico. Objeto do Aditamento: Renovaqao do contrato por mais 12 (doze) meses, iniciando
em 03/11/2020, com termo final previsto para 03/11/2021, sendo mantido o mesmo valor mcnsal de
RS 1.291.14 (Hum mil duzentos e noventa e urn reais e quatorze centavos) perfazendo o valor global
de R$ 15.493,68 (Quinze mil quatrocentos e noventa e tres reais e sessenta e oito centavos) conforme

dota9ao or9amcntaria supra, e em atendimento a solicitaqao da Secretaria Municipal de Assistencia
Social e C'idadania, acostada nos autos do processo em epigrafe. Dotavao Orvamcntaria:
02.1200.2012.339036.28, 02.1201.2012.33903600.29. Data de Assinatura: 28 de Outubro de 2020.
Moema Isabel Passos Gramacho.

CERTIFICAQAO DIGITAL: C31ASCE8ZTVFHNXFL1VXEA

Esta edigao encontra-se no site oficial deste ente. 65




