Pagi!M 1 de I

PCDER JtrDICTAHIO

JUSTTCA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: ANA PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO
CPF; 957.581.365-20
Certidao n": 155773396/2018
Expediÿao: 09/08/2013 , hs 10:51:36
Validade; 04/02/2019 - ISO (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao,

Cert if ica-se que ANA PAULA BROXADO DIAS DK ARAUJO
, inscrito(a) no CPF sob o n" 957.581.865-20, N&O 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 Administrat iva n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 .
Os dados constantes dosta Certidao sao de responsab i 1 idade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) aias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa jurldica, a Certidao atesta a empresa em relagaa
a todos os seus estabelecimentos , agendas ou filiais.
A aceitagao desta certidao condic iona - se h verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitament.e .

INFORMAÿAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional. de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessaries a i dent i f i cag ao das pessoas naturals e jurldicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto Ss obrigagoes
estabelecidas err, sentenga condenatoria transitada em julgaao ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no ccncernente aos
recolhimentQE previdenciarios, a henorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos aeterminados em lei ; ou decorrentes
de execugac de acordos firmados perante o Minist£rio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.
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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: ANA PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO
CPF: 957.581.865-20
Ressalvado o direito de a Fazenda National cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. e certificado que
nao constam pendencias em seu nome: relatives a creditos tributaries administrsdos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscribes em Divida Ativa da Urtiflo (DAU} junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional(PGFN).

Esta certsdao se refere a situaÿao do sujerto passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiÿbes socials previstas nas alineas ’a’ a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n°
8.212, de 24de julho dei991
A acertafao desta certidaa esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na
endereÿos <http://rfb.gov.br? ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Internet, nos

CertidSo emilida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:54:27 do dia 09/08/2018 <hora e data de Brasllia>
Valida ate 05/02/2019
Codigo de controle da certidbo 55CA.5B9B.15C5.C0D0
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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CERTIDAO

B

Contirinaÿao de Autenticidade das Certidoes
Resuttado da ConflrmaÿSo de Autenticidade da Certidao

CPF : 957.561.865-20
Data da Emissao : 09/08/2018
Hora da Emissao : 10:54:27
C6digo de Controle da Certidao : 55CA.5B9B.15C5.C0D0
Upo da Certidao : Negative
Certidao Negative emitida em 09/08/2018, com validade ate 05/02/2019.
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Emissao: 09/08/201 8 T0:52

SECRETARY DA FAZENDA
•

A. tl

Ccrtidao Megativa dc Debitos Tributaries
(Emitida para os efeitos ctos arts. 113 e 114 da Lei 3.9S6 do 11 do dezembro do 19B1.Cddrgo
Tri butane do Estado da Bahia)

Certidao N° 201 B1 854130
NCJMi

ANA PALI A BKOAADO 1>I \S BE ARA1JO
cpr

INUCHIIJA'J ESTADlJft-

957.58 t.8f.5-2t>

Fica certificado que nao constam, ate a presente data, pend&ncias de responsabiiidade da pessoa fisica ou (uridica acima
idenlificada. relatives aos tributos administrados per esla Secnetaria

Esta certidSo engloba todos cs seus estabelecamentos quanto k inexist#ncia de d4bitos, inclusive os inscritos na Dlvlda
Atva. de competfcncia da Procuradona Gera)do Estado ressalvado o direitc da Fazenda Publics do Estaob da Balma
cobrarquaisquer debitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida era O9/O8i'2018. conforms Portaria n“ 918ÿ99 sendo valida por60 dias. contados a padirda data de sua
emissao

A AUTENT1CIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS
FAZENDAR1AS OU VIA INTERNET. NO ENDEREQO http;(/www,sefaz.ba.gov.br

Valicfa com a apreeentepSD conjunla do =ar1ao ringing de himplla nu CPF ou no CNPJ da
Secretana ua Heceita Federal do Ministeria de Fazenda
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GOVERNO DO ES I ADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Autenticidade da Certfdao de Debitos Tributaries
Cenidaci Nn

20181 854130

Emitida pela Secrelaria da Fazenda do Estado da Batva pais o contnbuinte
NOME
\N \ PM

LA BROMDO BIAS DL AKA I JO

INSCRICAO ESTADUAL

CPF
95'.5M1,865-20

CERTIDAO DO TIPO NEGATIVA.
EMITIDA CONFORMS PORTARIA N,“ 918199 EM 09/08/2018 VALIDA ATE 08/10(12018

I
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MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
fj PREFEITURA
Secretaria da Fazenda
LAURO DE Coordenaqao Tributaria
FREITAS

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL E DA
DiVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CADASTRO IMOBILIARIO
Certidao passada em cumprimento ao despacho
do (a) Sr (a) Diretor (a) do Departamento de
Receita e Arrecadapao, datada em 09/00/2018.
sob processo de n° .

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

AAS DE ARAUJO, inscrita no CPF/M F ou CNPJ/MF sob o n°. 02839776472, atual contribuinte do imovel
"inscribe municipal n°. 41 155000550001, situado a TRV SANTO AMARO DE IPITANGA ND: 55 CAJI ITINGA BAIRRO: CAIXA D'AGUA LOTEAMENTO. 999 - Sem Loteamento, encontra-se quite com os
tributos municipals referentes ao imbvel aqui identificado,
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Divida Ativa. quaisquer debitos que
venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art, 210, §3®, da Lei Complementar n°,
621/90 - C6digo TributArio e de Rendas do Municipio de Lauro de Freitas.

Certidao Emitida via WEB
Nada mais para constar, em fimneza de que eu, , lavrei a presente em 09/08/2018 10:58:39, a qual vai
asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e
Arrecadapao

Codigo de Controle: 1 11549000029801720180809
Emitida via Internet, as 10:58:38 hs, do dia 09/08/2018

lidade: 90 dias.

OBSERVAtpAO:

- A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na internet, no enderego:
htto://sefaz.la urodefreitas,ba,aov.br:
- Qualquer rasura ou emenda invalidar£ este documento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

VnSSEP

Secretaria da Fazenda Municipal
Departamento de Administragao Tributaria
Divisdo de Divida Ativa

COMPROVANTE DE EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA
Lauro de Freitas

-

Ba,09 de egosto de 2018

N° Certidao:

1/2018

Inscrigao:

41165000550001
EURICO DIAS DE ARAUJO

Contribuinte:
Data de Emissao:
Data de Validade:

09/08/2018
07/11/2018

Codigo de Validagao: 111549000029801720180809

-

C6d/go de validagao de emissao de Certidao Negativa ratificado via Web httpl/sefaz.laurodefreitas.ba.gou.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAgAO(PAC)
Dados do Soliritante: Helder Qlivara da Stlva
Secretarial Sc-cretans Mumcips. de DesenMai/im-entc Social e Cid.-dnma

Fonts de Recurso (Tesourc, Corwenio, etc.}:
( i Tesouro
( l Conv&mo
{ 1 Tesouro e CofivSrno
{ * )Outro:

( )Unictof )Estado

( )Vioculada

Justificative

Justirica-se o adilamartto do corlrato de Locag=a de Imovel n” I25'20t7. para rencvagao nor mais 1 2(coze: meses, beam como c real usie deacorco
cum o ISPM num peroerlual de 7 41% 0 refer-do Coilrato (ora oelebrarto entre o VunidciQ de Lauro DO Fredas e Sr Eurico Dias oa Araujo, neste
aio reptesentado poc sea filha Sra Ana Paula Broxado 0i3s de Araujo, feferenle ao Imover, localizado na Travessa Santo Amare de ipitanga n° 55,
Caji, Caxa D'Agua. Lauro de Fredas,'BA CEP: 42.700 COO, onde funoooa a Sede do Centro de Referenda de Ass-stencia Social - CRAS. A escodia
do irttOvel se deve a tocafizagSo que propoeciona facll acesso acs municlpes, e suas instalagoes que s5o as mais adequaoas ao funckxiamento do
Nucleo, a-eoi de inexisr&nria de outro disponivel nas mesmas conn goes na reqiao. aus&tcia de Imovel prbprio do Municipio bem comb o valor
compativel com o do mgrtado.
Objeto a ser adquirido ou ccmtratado
Rpnovagao ccnlratual por mas 12(doze) meses do oontrato n® 126)2017, bem como o reajuste de acoma com o iGPM num peroenlual de 7,41% 0
referido imdvel e de propdedade do Sr. Eurico D'.BS de Araujo, neste a!o represenlado per sua fiiha Sra Ana Paula Brtwado Dias de Araujo, e nete
funciona a Sede do Centro de Referenda de Assislencia Sodal CRAS
Observacoes

Fontede Recurso: PAIF - UMlAO
Pescrigao da Despesa Solicitada

Item

01

_

_ Quantidade
Detalriamento
Renovagec contralual por mais *2 (doze) meses oo conlratp
12&2017, bem como o reajusle de acordo com o IGPM
num percentual de 7.41%. 0 referido imovel e de propnedade
do Sr. Eurico Dias de Araujo, nesle ato represertado cor sua
12
lilba Sra Ana Paula Broxado Oias de Araujo, e nele fuodana
a Sede do Centro de Referent a de Assis'enoa Soc a- -

CRAS

Valor Total(RS)

Valor Unitarlo (RSJ

RS 2.644 83

RS 34.137,%

_

Tote

RS 34.137%

j Modalidade IlcttatOrla para aquisigao/contratagao do bem/servigo

( )ConvHe

} Tomada de Prego I )Concarrenoia (

I X )Dispensa de Uciiagao
1

Pregao Eletrdnicc (

j Pregao Piesencial

( )Cbamada Putties

( )InexigibfflrJade de Ucitag&o (xjOutros

_

Veicuio de publicagao do Termo de Dlspensa e/ou Extrato de Contrato
I X )Dmnc CHiaai Propro

i

X j Diano Clidal ca Uniao ' )

Otreial do Eslado ( I Jornal de Grande C:reulag3o

! Fluxograma de Aprovagao:

Submetemos os aotos, juntamente com tedas as suas pogas quo o
canpflem para ratificagÿo dos atos praticarios e autonzagao para
contraLagio da despesa.
Lauro de Freftas/Ba, D9/DB/201S

Prefeita
Apes verificagSo minuciosa dos atos aqui pralicados e do oojeto da
oonlralagao, decide':

i>(T Autorizo a contralagao e iMre pelo prosspgulmenlp do feito,
( j Nao autorizo a oontra-agao e .ndefiro o prosseguimentc do feito
LSuro de rrestos,''Ba: S9i,D'B2D16

ft)

Beider

DifSorn lanceito
Matricul; S9 9*5

Secretanu Munic pal de Desert olvmento Social e Ctdadan a

Moema Isabel P;

iramacbo

Prefeita'f (mcioÿil

r
BA

0

MJNICIP10 DE LAURO DE FREITAS
Processor!"
EiitaminhadpSrPAZ

T 5305.'2 T8

Folha n°

- Offamenjfoi

i/1

£ncarfiinhado G9/0Sf2C 1 8

_4tl

(DA SILVA SANTOS
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ESTADO DA 8AHIA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAURO DE FREITAS
R Ekft/ALCX)SANTOS LEITE, SN - CENTRO
Solicitagao I Reserva de Dotagao
Laura de Freitas - BA
AGOSTOi2G1B

1fi.236£7M001-35

Tipo: Process* v/iyente

Elluaÿto: Em AnaHse

SOLICIT ANTE

Orgÿo: 12 - SECRETARIA DE DESENVOLVlMENTO SOCIAL E CIDADANIA
CELENE DINIZ MARQUES ROCHA

SO N°:
Data:
Reservado:
Processo.
Reg. de Pne?o:

Responsive!;

Cadastrade por:
Aprovado por

Pad. Compra: Nao

145 < 2Q1B
16/0ÿ20ifl

6 534.49

Nao

- CLASSIFICAQAQ
12 SECRETARLA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
1201 FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
OS Assistingÿ Social
244 AssistlTicia Comimiiir'D
QQOe CIDA PE HUMANA,GERACIONAL.SEM FOME E ClDADA
2012 SERVICO OE PRQTEgAO SOCIAL BA SICA
339D3E00 OiJlras Services de Terce:ros - Pessoa F Isi-ca

Orgao:

Unid. OrÿmentAna;
Fumjao:
SubFungio:

Programs:

A$ao;

Natweza de Despesa;
SubElemesitD:

Fonte;
Custo;
Centre
Base Logal:

.. 1

2900C T ransÿe re4si as de Recurso i d- : Fundo Necronal r-e Assure n ta Son ia: FNAS

Objelo: RENOVAIJAO OE CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
Justificative; PARA

MANUTENQAG DO CRAS - CAJI

Pmduto/Servlco
4

LOCACAO D£ IMOVEL

Und.

Qtd.

UNO

i

Esnrnado

oa

Tool

e 534.49

6 534,49

Valor Reservado;

8 534,49

LQCAgAO DC IMOVEL

I'""

CELENE DINIZ MARQUES ROC HA

COORDENAOORA DE EXECUgAO E

ORCAMENTAR1A mi at,46435

Essa despesa foi devidainente reservada
Solicitada 18TO8/2D18

Auturiio a solid taÿao da despesa

m
-

1

ContabihE Gestafl PutiliCg i

I
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
ESTADO 8AHIA
FOLHA DF IN FOR MACAO DE PROCESSO

DA:

PROCESSO Ne 1£305/2018

FOLHA N?

Superintend encla de Orgamento/SEFAZ

PARA: 5EDE5C

Em retpotta ao PftQCESSQ ADMIN I STRATIVO no. 15305/2018

,

temos a

Infcnmarque possui 5ALD0 ORCAMENTAKIO suficiente para contralagao do cbieto Solicitado

mfiarmari'cs amda a DOT At;AO OR CAM! NTAK A para
dos serves
02 1201-2012.335016 29
Solid tam os

do urdenador da daspesa na dedaragao de exisfenda de recursos .apos encaminhar para a

Controladoria Coardenagaode Normas e Procedimpntns.

5em mala, para o momento, desde ja agradecerr.os e subscrevemo nos.

ALen DIM am enter,

CELENE DIN 1 2 MARQUES RDEHA
Matricula BE.4IS
Coorderadora de Orgarnento SEFAZ
16/Qg;Z01B

‘--X v
!ÿ

h

.J

J\ÿ

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

JSL
E&93

DECLARACAO DE EXISTÿNCIA DE RECURS05; DE ADEQUACAO COM A LEI OR£AMENTARIA ANUAL E OE
COM RATI BILIDADE COM O PLANO PLURIANUAL E COM A LDO.

Na quaJidade de ordenadorde despesas do [a| UR Secretary Municipal de Services Pubi'.cos, declare que a drspesas previsla esia
adequada 3 Lei nSfl.666/93, portanto inciuida no Plano Plurianual - PPA, na I ei tre Ulrelnres Orgamentarias - LDO e na Lei Orcamentaria

A despesa prevlsta preenche os requisites exigidos pela Lei Complementer n° 101, de 04 de maio de 2000, especialmente quanto as
normas dos artigas 10' e 17= 0 Impacto orfamentario-financeiro nao ultrapsssara os dtns exercfcios subsequentes(seo impacto
ultrapasssar dors exercicios subsequentes deveri ser observada todos as aspectos relatrvos as despesas de duraÿao continuada)
Informamos que a despesa prevista se refere a locacao de imdvel cujo valor do impacto no exerclcio vigente e de RS 8,534,49 conforme
eiasslflcaÿio orÿamentaria e financeira na tabela abaixo,

Detlaro a existent ia desaldo orpamentario dispom'vel e suFiciente para enipenho da despesa prevista, considerando o comprometimento
do saldo apresentado cam as outras despesas existentes e novos processes em andamento.

Declaro, ainda, que os valores do Impacto orqamentario-financeiro que ultra passarem o exendcio vlgente serao incluidos nos va lores das
despesas do brgao que irao compor a LDO e a LOA para o exerclcio subsequente.
Unirinct?

SEPfSC

Omi: Ufiktafa Dm.
On

01

1201

|A

M

GS

SubPrograms AjjDn
FMpeiO

Kdÿurexa da

Ml2

33*0*600

244

DOOfl

Fonte dn
Rncunof

VcNUM Anuil

Ordenador da iÿtispcsa

A

fl.S34,49

f

Hull

Cana

Lauro de Freitas/Ba, 16 de Agasto de 2018
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiPIO

ur j.,

|

j

Controladoria Garal do Municipio

_

;

Reiatorio n# 503/2018

:
A5SUNT0

Renovasso contratual
L
Fundamentagao
Valor estimado

cd rejuste contratual

~UMDADE REQUISITANTE

PROC. APM. N°

Sec. Municipal da

15305/2018

Desenvolvimenlo Social e

Cidadania

Lei

nc 8.666/93. art. 57, II

R$ 34.137 96
Renouaÿao contratual por mais T2(doze) meses ao contra to n° 126/2017 e reajuste
_conforms indice IGPM

Objetc

ITEM(NS)DE VERIFiCAgAO

FORMALIZAGAO PROCESSUAL CONFORME ART. 14 e 26 DA LEI N° 8 666/93
DA ANALISE
Apos submeter todas as pepas que compfiem os autos a analise, constalou-se 0 que se segue:
a) Ausencia de declaragSo de regulandade do pagamento do fomecimento de energia etetnca;
b) Aus&ncia de declaragao de regulandade do pagamento do fomecimento de agua:
DA CONCLUSAO

Ex positi, e consrderando os documents apresentados opino pela impcssibilidade do prosseguimenlo regular do
feito, devendo os autos serem remetidos em devolucao para a Unidade Requisitante/SEMDESC-Setor de
Contratos para retorno com no maxtmo 03 ttrfis) dias uleis a contar do recebimento do processo
Ap6s resotufflo da pendencia apontada, devolva o processo a esta Unidade Central de Controls, para condusao
da analise.

Es’e e o relatbrio

S.M.J
Lauro deÿf reitas/Ba, 22 de Agoslo de 2018
i

Margarette Lucena\
Coordecadora de Nornnas e
Procedi mertfos-CGM
Matricula n“ 665B6

Cientf

\

Proceda-se b solicrtado

Ei

1/2GT1S

Apio Vifegra Nascimento

CbntroladqÿQeral do Municipio

&

f

o

tr’

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

-

1

Bpn

PREFEITLJRA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS
DECLARAgAO
Declaro para os devidos fins e a quern interessar, que o Municipio de Lauro de Freitas, configurado
pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA e Empresa Baiana de Aguas e Saneamento
S.A - EMBASA, Cliente, nominado PREFEtTURA DE LAURO DE FREITAS, assumiu contratualmente de
acordo com a Clausula QUARTA. II do contrato de iocagao n° 126/2017, "obriga-se pelo pagamento conta de
agua e energia elbtrica". do imovel situado na Travessa Santo Amaro de Ipitanga, 55, Caji, Caixa 'D'Agua,
Lauro de Freitas/Bahia, CEP 42,700-000, de propnedade do Espolio de Eurico Dias de Araujo, neste ato
representado por sua inventariante Sra, Ana Paula Broxado Dias de Araujo, este haver sido alugado para o
funcionamento do CRAS Centro de Referenda de Assist&icia Social. Desta forma, permanece em nome do
locatario o recibo para pagamento das contas de agua e energia el&trica. Assim, nao sao necessarias as
Certiddes Negativas dessas concessionarias, pots as mesmas j& estSo em nome do municipio
Saliento, ainda, que este imovel 6 o linioo que atende as necessidades desta AdministragSo, devido a
inexistencia de outro disponivel e nas mesmas condigoes na regiao e a ausdncia de imovel prdprio do
municipio para atender essa demanda, por esta razao optou por este imdvel

-

Lauro de Freitas, 22 de agosto de 2018

Cordialmente,

a

Holder Ojf*ffctfdaxSilva
Gestor de fcontratos
Secretaria Municipal de Desenÿplvimento Social e Cidadania

sfO'
1

r
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PREFEITURA MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS-PMLF
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTQ SOCIAL E CIDADANIA- SEMDESC

FOLHA DE INFORMAS6ES DE PRDCESSO
Processo

n° 15305/2018

Encaminha a CGM para analise e prosseguimento o
feito.

Emp 22 de Agosto

Jorge Alexjda Silva Santos
Assessor T6cnico
Matricula; 70006

3ÿ

o

r
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

m
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Controladoria Geral do Municipio

•

I. frTla rw

x -Lin i:,;L7,
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Relatdrio n” 643/2018

ASSUNTO

urnDA DE'REQUISÿANTE

PRQC. ADM. N"

Renovagao contratual
cc/ rejuste contratual

Sec Municipal da
Desenvotvimento Social e

153D5/2018

Cidadania

v-

Lei r\u 87666/93, art 57, II
R3> 34.137,96
RenovagSo contratual por mais 12(daze) meses ao contrato n° 126/2017 e reajuste
conforme Indice IGPM

i undamentagio

Vaior esbmado

Objeto

_

ITEM(NS)DE VERIFICAgAO

FORMALIZAgAO PROCESSUAL CONFORME ART. 14 e 26 DA LEI N® 8.666/93

•C

_
_ _
DAANALISE
Apds submeter (odas as pegas que compoem os autos a anMse, constatou-se a regularidade instrucional do
processo.
Considerando que o pedido de renovagao esta cumulado com o reajuste contratual pelo indice IGPM.
Considerando que o contrato vence em 17/10/2018
Considerando ainda que o IGPM e uma base anual para o periodo e ainda nao encontra-se disponivel
Opma-se peio encaminbamento do pedido de renovagao, visando garantir a continuidade da relagao contratual e
ao atingir o aniversano do conlrato, processe-se o pedido de reajuste do contrato.
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Ex positi, e considerando os documentos apresentados opino pela prosseguimento do feito uma vez que o
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pedido encontra-se APTO, para que seia orocessado o pedido de renovacÿo contratual, e opodunamente
guando do aniversario do contrato. 1aca-se o pedido de reajuste contratual pelo Indice especificad em contrato.
id que fonmalizar este pedido agora trana um in dice irreal oara o nengdo

Encammhem-se os autos e todas as suas pegas & Procurations Geral do Municipio para analise juridica dn
pedido e a devida elaborate do contrato.

Este e o relatdrio.
S.M.J.
Lauro de Freitas/Ba. 24 de Setembro de 2018

Mv

Margarette Lucena

Coot'denadOra de Normas e
Procedirfientos-CG M

r\

n® 66586

Cjente\ \,

Mat/icula

Proceda-se'd solicitado
Em 24reste018

Apio Vinagre Nÿscipento
Municipio

Controladpr Ger

Sf-G*
h

-

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

fl

LAURO DE FREITAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICiPIO
Procuradoria Cera! do Munidpio.
Process#: 15305/2018.

Assunto: Renova<fao c reajusie
Interessado: SEMDESC.

PARFCFR JUR1D1CO

FMENTA: CGNTRATO D£

LOCACAO

L2ÿ«iL7.

PRAZO -

VAI OR. REAJUSTE DE PRECO PREVISTO NO CONI RATO(IGPM). CONTRATOS DA .ADMTNISTR AQAO. DJREITO I'RIVADO x

DIREITO PUBLICO.POSSIBIIJDADE CONDlt’tONADA.

Truta-se de pedido de renovaf&o do contrato n" 1 26/20 1 7, por mais 12 (doze)
meses e de reajuste do seu valor, com base no IGP-M,cujo objeto d a iocaÿao de imovd ondc
funciona o "sede do Centro de Referenda de Assistenda Social CRAS7'(fl. 02).

-

Na justificattva alegam que “a cscollia do imovd se deve a localizaÿao que
proportions tad! acesso aos niumcipcs, e suas instalaÿoes que sao as mais adequndas an

funcionamento do Nucleo, akm de inexistentia de uutro disponivel nas mesmas conduces
na rejjiao, ausencia de imovd proprio do munietpio, hem como o valor com patfvd com o

do mercado'” (fl. 02),

Para

toram colacionados, entre outros. os seguintes documcntos; 1)
solicitaÿao formulada pda Secretaria da SEMDLSC e por sen Dirctor do Dcpartamento
Financeiro (fl. 50):2)planilba com os calculos com o reajuste do IGPM (fls. 03/04); 3)cbpia de
ttocumenlo sobre a tiiuiaridade do imovd(11k. 05/07); 4)ceriidSo de bbilo de Eurico Dias de
Araujo com a intbrmafao de que sua unica filha e Ana Paula Dias de Araujo, deixando, hem
tanto,

Rua Silvandir F. Chaves, 108, quadra K,kites 03 e 04, Em presorial Torres Business,
3" fltidsr, sab 327, Luum de Freitas(BA)
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assim a viuva Maria da Concern Broxado Dias de Araujo (fl, 08); 5) oopia de certiduo da
Prcvidcncia Social do quo o falecido ndo possui dependents habililados a pensao por morte (fl.

09):6)declaraÿSo de fisealizav&o do cuntrato(11. 1 1); 7)cdpia do coutrato origmario (fls. 17/19);

8)laudo de availaÿao de imovei com fotograflas (fls. 23/34)9)certitMo: a)Trabalhista (fl. 35),
b) Fa/enda Federal (fls; 36/37). c) Fazenda E&taduai (fls. 38/39), d) Fazenda Municipal (fls.
40/41): 10) PAC assinado pelo Diretor Financeiro da SEMDESC c pda Prcfeita (fl. 42); 11)
solicitatao / reserve de dotaÿao (fl. 44): 12) dolatjao orfamentaria (fl. 45): 13) declarafao de
existencia dc recursos; dc adequapao com a Lei On;aniemaria Anual e de Compatibilidade com
o Plano Pluriamial e com a LDO assinada pc Ia Sccretario da SEMDESC (11. 46); 1 4)declaimed

do gestor dc contraios dc que as conlas da EMBASA e COEEBA sao de responsabilidade do
municipio (fl. 48); 15) Relatbrio n& 643/20 1 8 da Controladoria Ccral do Municipio opinando
que o processo se encontra apto (fl. 50).
Iniciaimente, antes dc se adentrar nas as questoes faticas e juridicas do caso
concrcto. deve-se

salientar que a presente manit'estaqao toma por base, cxciusivamcntc. os

elementos que constam

ate a

presente data nos autos do processo administrativo an epigrafe,

pois a estc orgdo incumbc tao somente prestar consultoria sob o prisma estritamente juridico,
ndo the compebndo opinar ou decidir quanto a conveniencia c a oporttimdade
(disericionariedade) dos atos praticados no am hito do Municipio. tampouco analisar aspectos de
natureza em menlementq t6cnico-adminislrati va.
Denials disso. entende-se que as manifestajfoes du Procuradoria Jundica
AdmimslTativa sao de natureza meramente opinativa e. portanlo. nao vinculantes para o gestor

publico, o quai pode, de forma justificada, adotar orientalao conrraria ou diversa daquela
emanada da consultoria jundica. Em resume, o presente opinativo tem ualureza ubrigatona,
pordm nSo vinculantc da autoridadc compctente.
Nessa senda,como simples orientaqaojuridica, visando auxiliar a Administruvao
Publics na tomada das decisoes que atendam primordialmeme a finalidade de inleresse pbblico
e a observancia dos prindpios expresses no caput do artigo 37 da Constituiijao Federal, passasc a expor o que se segue,

L>/

Rua SiKandir F, Chaves, 108, quadra k.Jutes 03 e 04, Empresacial Torres Business,
3" andav, sata 327, Luuru de Freitas(BA)
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Com cfcito, a avcnpa objcto dc analisc cncontra-se iastreado em contrato de
locayilo. esp£cie de “Contrato da Administraÿo1', regido pelo dircito privado, com mna
obriga!6na dcrrogaÿSn pelo dircito publico, nag til lev em quo Ihe for dc encontro.

Mesmo sendo espede de “Conlruto da Administrate”, regido pelo dircito
privado, ha uma obrigatoria derrogagao pelo direito publico, uaquilo cm que o contrarian
Dessa forma, nao ha falar cm prorrogacao por tempo indeterminado do contrato

do locate firm ado pcIa Administrafao Publica, pois vioiador ao quanto disposto no artigo 57.
§3°. da Lei 8.666/93. que nos in forma que "e vedado o contrato com prazo dc vigencia
indeterminado \ a qua], consequentemeule, deve ser sempre porprazo dei&minada.
O Tribunal de Contas da Ihitao assim vem entendendo sobre a maldria posta
em debate, textual: “Contudo, a mera partkinacao dc cute da Adminrslracao em uma
rctacao eontratual caraeteristica mettle privada nao deve significar a incidenda integral do
regime de direito publico. L>ai a uecessidade de ae diferendar ns ettntratos privados
praticadus pela admin istraÿn di>s contratos adminiatrativos propriamente ditos. (...) NSo
hd ii bice, pois, a prorroiracocs succssivas dc contrato em que a Administracaoseia locataria

com fundamento no artigo 24, X. da Lei n” H.666/93 (...) oartUho do entendimento de que
ndo se optica aos contratos de locacao em one a Administracdo Ptibiica c a locatorin a
postihilidade dc aiustes verbals e prorrumicdcs automdticas por prazo indeterminado.

condign prevista no artigo 47 da Lei n° R.245/91 (...)” (Acordao n° 1.127/2009, Plenhrio, rel.
Min. Benjamin Zjmler apud JUSTEN FILIIO, Marÿal. Comentdrios a Lei de Licitaÿoes e
Contratos Administrcitivos. I4a ed. Sao Paulo: Dialetica, 2010, p. 763 original nao destacado).

-

Assim. havendo interesse juslilicudo da Administrafao. laudo de avaliaÿSo (fls.
11s. 23/34), entendo uao haver obice ao pedido dejrenovagao de prazo, mormenle por cncontrar

amparo legal (Principio da Legatidade).

/

Rua Silvandir F, Chaves, 108, quadra K, lotes l>3 e 04, Empressrial Torres Business.
".
3° andar,sala 327, Laum de Freitas(BA)
Piigina 3 dc 5

r

Esaa

MUNICIPIO DE

M

LAURO DE FREITAS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

De oulra banda, quanto ao pedido de aditivo de valor de acordo com o TGP-M.
num pereenlual de 7,41%. entendo quo o mesmo epcrfeiiamente viavel. marmente por encontrar
previsao no contrato flrmado, que tia sua clausula sctima (fl. 181 pieceitua que. textual: uOs
valores Jixiuios no clausula sexto, do presente instrumento contratual, serao reajustados
anuaimente com base no 1GP-X1 acutmtlado

(f|. 12).

O professor Mar-gal .)listen Filho ao discorrer comentarios sobre o art!go 65, §8°.
da Lei H.666/93,quo ahnrda o tema em discuasao, nos ensina que.in verbis:“O §8*recortheceut
corretamente,a inocorrencia de alterafdo contratual i/nando aplicado o reajnste de prefos tnt
outras compensatesJinanceiras por inflagao, A ntera atualizttfdo monetaria importa apetuts
recaperogdo do valor real da moeda, deteriorttdo etn virtude da inflafdo. A eorrefdo
monetaria mantem a identidade da moeda e ndo acarreta qttalqtter elevafdo dos eneargos da
Administrate” {Comentarios a Lei de Lieitafoes e Contratos Admtnistrativos. 14* cd. Sao
Paulo: Dialetica, 2010. p. S 10 original nao destacado).

-

Assim. percebe-se que o reajuste contratual ora requerido visa a mauler o
equillbrio econdmico ftmmoeiro contrato (ace is variagSes Inflacionirias ocorridas todos os
anus.0 que viabiltza a sua exequibiSidade. estando em consonancia com o interesse publico.
Ante o exposto e documentos constantes nos autos, opino pela legalidade do

pedido de aditivo do prazo(renovagao)do contrato de locagao n° 126/2017 por mais 12(doze)
meses, bem assim o seu aditamento(reajuste) de valor num pcrccntuul de 7,41%(IGPM).nos
termos da fundamentagao supramencionada. conditionado o prosseguimento do feito e a
assinatum do termo aditivo as seguitites providencias:

1 ) Deve constar nos autos termo de inventariante em nome da representanie do espdlio f>u
em caso de sua inexistencia uma autorizag&p da viiiva do faleddo para que a
representante do espolio possa assinar contratos, rcccbcr c dar quitagao. bem

_

coino

Kua Silvandir F. Chaves, HIS, quadru K,lores (13 e 04. Cm presa rial Torres Business,
3° urnlar, sala 327, l.uuru de Freitas(BA)
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juntada dc ccrtidan da PrevidSnda Social, dc incxistcnda de dependents,dcvidamcnte
atualLzada:

2) Dcve ser colacionadu aos autos ccrtidao negaliva de FGTS (CRF) ou dedaracao da
represenianie do espdlio, sob as penas da Lei, de que nao possui empregados. non
mesirio qualquer dlvida com

rotafao a esla mbrica,

Por fim, assim como considcrando u
Interna (16/21)17

quanto

disnusto na Cnmunicacao

- PCM, devcm os autos seguir para a Procuradur Ccral ou

substitute legal no caso dc auscuda do titular ou

para

nor mein de ddegacao expressa, para

deliheradio sabre a materia.

£ o parecer,
Lauro de FreidJs(BA). de outubro dc 201 K.
Eestnaro Santaiy
Procuradoi'do Mdiiicipio

Rua Siivandir F. Chaves, 10H, quadra K, lutes 03 e 04, F.mpresanal Torres Business,
3° andar,sala 327, Lauro de Freitas(BA)
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lauro de Freitas, 10 de janeiro de 281tf.

:

Hustdssimo Senhor
Henriqus Tanajura
Subprocurador
Pracuradona Geral do Municipio.
Lauro de Freitas-BA
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Sr Wilson Barbosa
Procurador Fiscal

__

1

Procuradores do Municipio
i Assunto: WFpRttE

2
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m
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_
,
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Prezados Procuradores,

H

Para fins de onganizagao de fluxo operational, venho solicitar a V S-as que iodo
e quaiquer documento expedkio peta Procuradoria Geral do Municipio, para
secretariat e 6rg&os extemos, ten haul ass(nature cor(junta do Procurador Geral £ do
Procurador responsSvel peia elabora<p3o do documento Para tanto. solicit© que
tentea que necessitam de assinatura para Coo«ten3$d©
encamrnbe os a
rregara do 9erir o prosseguimento dos tr§rn|p.
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Despacho - Gabinete - PGM.
Ng Fxpediente:

Assunto:

Intcrcssado:
Solicito a coordenagao executiva que adote a seguinte providencia:_
Arquivar.
Despachar: Setor/orgao discriminado aba t xo para parecer e/ou providencias.

PC

CONSULTIVO
I

Administrative/

Licitasoes._
2
3

JUDICIAL
4

Trabalhista.

Procurador Fiscal.
Coord. Executiva.
Dcp. Distribuiyan.
1 0 Balcuo de Justice.

ij

MP/Secretaries.

Servidor.

6
7

OUTROS
Sub - Procurador.

5

Civil.

Observatao:

h

Laura de Freitas,

KiVio'Dias Barbosa Lopes
Procurador Gcral do Munidpio
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TABELIONATO DO QU1NTO OFICIO DE NOTAS
N° de ordem : 031293

CARTbRIO

Uvro n° : 1105
Foiha n° : 061
Traslado N° 1

I
DE5DE 1951

TltilUt

m
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COMARCA DE SALVADOR BAHIA
Rua Miguel Calmom, n° 459 Edf, Almirante Barroso - Sabre loja - Comercio - Salvador-BA
CEP:40.010-020 Telefone/Fax'(0**71) 3034-5800

-

Escritura Publica de Inventario e Adjudicagao dos
bens deixados por falecimento de EURICO DIAS DE
ARAUJO, na forma abaixo:

ANA PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO

romcAoijiiitfw

ADVOGADA ASSISTENTE

CARINA FONTES SILVA BARRETTO

if

„ ei ' O. Silva
ulretor D*fp:o Flnancelro
Matricuia 69945-5
SEMOESC;PWLF

INVENTARIANTE
ANA PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO

S A I B A M quantos esta publica
que
do
aos
ano de dois mil e dezesseis
do
virem
maio
mes
de
escritura
vinte dias
i (20/05/2016), nesta Cidade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, neste Cartdrio do
5.fl Oficio de Notas, a cargo do Tabeiiao Titular. AGELIO JOSE DOREA VIEIRA, perante
mim, compareceram partes entre si, justas, avindas e contratadas. a saber: como
OUTORGANTES E RECIPROCAMENTE OUTORGADOS: HERDEIRA FILHA: a) ANA
PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO, brasileira, solteira, publicitaria, portadora da
cedula de idertidade n° 0566582802 SSP/BA, e inscrita no CPF/MF sob n.°
957.581.865-20, residente e damiciliada na Av, Pavao, 113/11, Moema-SP, neste ato
devidamente representado(a) por sua bastante procuradora CARINA FONTES SILVA
BARRETTO, nos termos da Escritura Publica de Procuragao lavrada nas Notas do
tabelionato do 24° Subdistrito de Indianopolis, Comarca de Sao Paulo-SP. as Pgas.
269/270, livro 0319, em 08.03.2016 Comparece ainda como ADVOGADO ASSISTENTE:
Bel. CARINA FONTES SILVA BARRETTO, brasileira, solteira, advogada, portadora da
cedula de idertidade profissSonal n° 16,793 OAB/BA, e inscrita no CPF/MF sob n.°
945.524.365-20, com enderego profissional nesta Capital. A parte e a advogada assistente
foram identificados pelos documentos apresentados e cuja capacidade reconhepo, dou fb.
Peia Outorgante e Reciprocamente Outorgada, devidamente assistida por sua advogada
acima nomeada, me foi requerido seja feita o inventario e a Adjudicagao dos bens
deixados por falecimento de EURICO DIAS DE ARAUJO 1) DO AUTOR DA
HERANQA; EURICO DIAS DE ARAUJO 1.1 QUALIFlCAQAO EURICO DIAS DE
ARAUJO, brasileiro, viuvo, aposentado, portador da Cedula de Identidade n° 1 64854088
SSP/BA. e inscrito no CPF/MF sob n Q 028.397.764-72, residente e domiciliado na Av
SEl"

-

-

'

-

-

PAG:_i
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Maristela, 48, Cajt, Lauro de Frertas-BA, filho de Jose Dias de Araujo e Bemadete Eugenia1
de Araujo, e nasceu em Santo Antonio/RN, no dia 10.06.1946; 1.2 - DO FALECIMENTO:

Faleceu no dia 25.10.201 5, conforme Certidao de Obito expedida aos 25.10.2015. pelo
Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturals do Subdistrito da Se, Comarca de Salvador,
registrado na Matricula n° 009738 01 55 2015 A 00088 138 0054617 16; 1.3 - DA
INEXISTENCIA DE TESTAMENTO Declara herdeira que o 'de-cujus" nao deixou
testamento, conforme declaraqao de inexistencia de testamento em anexo; 1.4
HERDEIROS: o falecido possuia 01 (uma) filha: ANA PAULA BROXADO DIAS DE
ARAUJO, que e sua unica herdeira. 2) DA NOMEAQAO DE INVENTARIANTE: A Onica
herderia sera investida com poderes de inventariante do espdlio de EURICO DIAS DE
ARAUJO, nos termos do art. 990 do Codigo de Processo Civil, conferindo-lhe todos os
poderes que se fizerem necessarios para representar o espdlio em Juizo ou fora dele,
podendo praticar todos os atos de administragao dos bens que possam eventualmerte
estar fora deste inventario e que serao objeto de futura Sobrepartilha, nomear advogado
em nome do espdiio. ingressar em Juizo, ativa ou passivamente, podendo enfim praticar
todos os atos que se fizerem necessarios a defesa do espdlio e do cumprimento de suas
eventuais obrigapoes formais. A nomeada declara que aceita este encargo. prestando
compromisso de cumprir eficazmente seu mister, comprometendo-se desde ja, a prestar
conta aos herdelros, se por eles solicitado. A inventariante declara estar ciente da

-

-

responsabilidade civil e criminal pela declaragao de bens, herdeiros e veracidade de todos
os fatos aqui relatados 3) DOS BENS: 3,1 - DO BEM IMOVEL: O 'de-cujus'' possuia, por
ocasiao da abertura da sucessÿo, o seguinte bem imovel: 3.1.1
APARTAMENTO
dosignado pelos numeros 105 (cento e cinco) da porta e 670.327-5 da Inscrigao
imobiliana Municipal, localizado no primeiro pavimento do predio de numero 325 da Rua
Canudos, denominado "RESIDENCIAL PARQUE DOS BANDEIRANTES", no subdistrito
de Sao Cristovao, zona suburbana desta Capital, constituido de living, dois dormitorios,
sendo um suite, circulagao, banheiro social, banhelro da suite, cozinha, area de service e
varanda. com area real privativa de 51,81m2, area privativa equivalents de 51,81m2
denominada conno parte de prapriedade exclusiva. area comum total de 41 ,49m2, area
comum real total de 41 ,49m2 area comum total equivalente de 18,82m2. area total real de
93,30m2. area total equivalente de 70,63m2, correspondendo-lhe a fragao ideal equivalente
de 70,63m2, da area total do terreno proprio, ficando ainda assegurado a mencionada
unidade. o direrto ao uso de uma vaga descoberla destinada a velculo de passeio,
indistintamente em qualquer dos estacionamentos do tdrreo. edificado na area de terreno
proprio, designado como lote n° 05 da quadra 10 do Loteamento PARQUE RECREIO
DOS BANDEIRANTES, que mede 34,00m de fronts, de fundo 34.00m, por 31,00m de
A extensao de frente a fundo. do lado esquerdo e. 30,00m de extensao de frente a fundo, do
lado direito, perfazendo o total de 1.037,00m? limitando-se pela frente com a Rua
Canudos, ao fundo com propriedade da Prefeitura Municipal do Salvador, de um lado com
o lote 04 e do outro lado com o lote 06, AQUISIQAO - O imdvel foi adquirido pelo "de
cujus" conforme noticia R-01 da Matricula 119.909 no Cartdrio do 2° Oficio do Registro de
Imdveis e Hipotecas da Comarca desta Capital, CADASTRO E VALOR: O imovel esta
cadastrado na Prefeitura Municipal de Salvador, Estado da Bahia sob n° 670.327-5, com
valor venal atribuido ao exercicio de 2016 em R$ 95.435,62 (noventa e cinco mil e
quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos). A Fazenda Publica
Estaduai atribui para efeitos de recolhimento do Imposto de Transmissao "Causa Mortis"
em R$ 95.435,62 (noventa e cinco mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta e
dois centavos) 3.2 DO BEM MOVEL: 3.2.1 AUTOMOVEL VW Fox 1.0 Ml Flex, ano
2012, placa OKK-5477, RENAVAN 00478535899, no valor de RS 29.094,00 (vinte e nove
mil e noventa e quatro reais). A Fazenda Publica Estaduai atribui para efeitos de
recolhimento do Imposto de Transmissao "Causa Mortis" em R$ 29.094,00 (vinte e nove
mil e noventa e quatro reais). 4 DA ADJUDICAQAO: Os bens acima descritos e
caracterizados serao integralmente adjudicados em favor da unica herdeira. Senhora ANA
PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO. 5 D£S CERTIDOES E DOCUMENTOS
APRESENTADOS: Foram-se apresentadas asj]se<juintes certiddes: Certidao Negative de

-

-

-

-

-

comeroMMicim OSKSÿSL
69045-5
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NQde ordem : 031293

Livro n° : 1105
Folha n° : 062
Traslado N° 1

COMARCA DE SALVADOR - BAHIA
Rua Miguel Calmoim, n° 459 - Edf. Almirante Barroao - Sobre loja - Comercio - Salvador-BA
CEP: 40.010-020 - Telelone/Fax: (O’**?!) 3034-5800
Onus Reais do imdvel, Certidoes dos Feitos Ajulzados, Certidao de Quitagao do IPTU de 1
n°s. 4678665 (vaiida ate dia 25.07.2016), Certidoes Negatives de D4bitos da Receita
Federal, Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (C.N.D.T.) Certidao de Obito, Cedulas
de Identidade. Foi realizada consulta rta Central Naciona! de indisponibilidade de Bens.
sob o CODIGO HASH: RESULTADO NEGATfVO, 219d. h950. 5664. 80d7. b31c. 4ee3.
fa26. b280. 0094. a244. conforme determina o Provrmento 39/2014 do Conseiho Nacional
de Justiga, certidao esta, cujo teor os outorgantes e reciprocamente outorgados tem
conhecimento. 6 A parte declara que: 6.1 - Nao existem feitos ajuizados fundados enrt
agoes reais ou pessoais reipersecutdrias que afetem os bens ora adjudicados. 6.3 - nao
sao empregadores rurais ou urbanos o nao estao sujeitos as prescribes da lei
previdencidria em vigor. 7 DECLARAgOES DA ADVOGADA - Pefa Bela. CARINA
FONTES SILVA BARRETTO, me foi dito que, na qualidade de advogada da herdeira,
assessorou e aconselhou sua constituinte, tendo conferido a corregao da partilha e seus
valores de acondo com a Lei. 8 - DO ITCM (IMPOSTO TRANSMISSAO CAUSA MORTIS)
- As partes apresentam o calcuio do fmposto Causa Mortis, emitido pela secretaria da
Fazenda do Estado pago sobre uma avaliagao de R$ 1 24.529,62 (cento e vlnte e quatro
mil e quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos}, donde, aplicando-se a
aliquota de 4% sobre cada quinhao em decorrencia de heranga em linha reta, conforms
previsao normativa tributÿria da lei n° 4.826/89. chegou-se ao resultado final de: Imposto
R$ 4.981,18 (quatro mil e novecentos e oitenta e urn reais e dezoito centavos). 9
DECLARAgOES FINAIS- As partes requerem e autorizam o Official do Ragislro Imobili&rio
competent© e o DETRAN a praticar todos os atos que se fizerem necessaries ao Registro
do imovel e a transference do veiculo, resguardado direitos de terceiros. Feita e Ihes
sendo iida esta escritura, foi achada em tudo conforme. as partes aceitam e assinam, Que
. Que se responsabilizam por todas as declaragoes civil e
criminalmente, as quais sao feitas sob as penas da lei, para inclusive em caso de
falsa declaragao ser im pasta a responsabilidade criminal nos termos do artigo 299
do Codigo Penal Brasileiro de acordo com art. 119, § 1° do Codigo de Normas da
CGJ-BA, na ausencia de assinatura de uma das partes, apos transcorridos 30 (trinta)
dias contados da iavratura do ato, o Tabeliao dsclarara incornpleta a escritura e
consignara, individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no
corpo da escritura, serao devidas as taxas e os emolumentos correspondentes.
Foram dispensadas as testemunhas instrumenterias de acordo com o § 5®, do Art. 215, do
novo Codigo Civil Brasileiro com a redagao dada peia Lei Federal 1 0.406/2002. O presente !
instrument) foi lido por todos e achado conforme, por mim
LEONARDO PERICLES
i
GUiMARAES ANDBADEyOA SILVA, ESCREVENTE. que o lavrei e o fiz digitar. E eu,
H/\y
AGELIO JOSE DOREA VIEIRA, TABELIAO, que a
subscrevo e assino em publico e raso./lpAJ n° serie 15 sob numero 606466,R$ 684.91
sendo 444.76 de emolumentos, 240,15 Taxa de fiscaiizagao do TJBA.ÿ
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Salvador, 17 de outubro de 2018

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas
Att.: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania
Assunto; Contrato de Locagao de Imovel

Prezada Secretaria
Informo a Vossa Senhoria que, eu, ANA PAULA BROXADO DIAS DE
ARAUJO, brasifeira, solteira, inscrita no CPF: 957.581,865-20. residente na
Rua Canudos 325/105 Jardim das Margarrdas, Salvadar/BA, CEP 41.502355. venho par meio desta sollcitagao manifestar interesse em firmar conlrato
com o Municipio de Lauro de Freitas, o qual tem como objeto a locagao do
imdvef situado na Travessa Santo Amaro de Ipitanga, 55, Caji, Caixa D'Agua,
Lauro de Freitas/BA, para o funcionamento do Centro de ReferSncia de
Assisted a Social(CRAS).

-

O valor mensal contratual sera de R$ 2.844,03 {dols mil oitocentos e quarenla
e quatro reais e oitenta e trds centavos), pelo periodo de 12(doze) meses.

Declare ainda n3c ser empregador. bem como nSo possuir inscrigSo de
empregador no fundo de garantia

E para que a manifestagao de interesse fique certa e formaiizada, assinamos o
presente, na data infra

Atenciosamente,

(W4J(A.

CAJL-

ANA PAULA BROXADO DIAS DE ARAUJO
CPF: 957.581 865-20

PA.G-.J;
ASS'-.

MM

jloipiL
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Ffrsnceiÿ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
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FOLHA OF. IN FORM AC AO IH)PROCESSO N" 15*305/2018
Inlbrmamos que fotam sanadas parte das pendencias do proccsso, sondo quc a juntada da cenidÿo du
Prcvideneia Social, dc inexistencia dc dependents nHo foi ucostada aos autos, tendo em vista as
informant! sera a mcsnia. pois o Sr. F.urico Dias de Araujo £ faJecido desde 25,10/2015,
Encaminba a PGM para andlise c pareccr,

Em, 17/1 18

m

Jorÿe Alif da Silva Santos
AssessorTdcntco

MatrtcuJa 70006
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COMARCA DE SALVADOR BAHIA
Avenida Princesa Isabel, n° 225 - Barra Avenida Salvador-BA
CEP: 40.130-030 Telefone / Fax:(071)3036-8900
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PROCURACAO que faz ANA PAULA
BROXADO DIAS DE ARAUJO, na forma abaixo:
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quantos este instrumento de
procuragao basteÿÿirem que, aos vinte © nove dias do mes de agosto do ano de
dots mil e dezesseis(29/08/2016), resta cidade do Salvador, capital do Estado da Bahia,
Republica Federativa do Brasil, neste Cartorio do 10°(dÿcimo) Offcio de Notas, a cargo da
Bela ROSEMARY CARVALHO MUNIZ. Tabelia Deleoataria. perante mim, Angela Mariaj
Pereira da Silva. Tabelia Substituta, compareceu, como outorgante, ANA PAULAi
BROXADO DIAS DE ARAUJO, brasileira, solteira. publicitaria, portadora da cedula 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 domiciliada
na Avenida Pavao, numero 113, apartamento numero 11, Indianbpolis, na cidade de Saoj
Paulo SP, ora de passagem por esta Capital, a presente identificada como a propria.|
atravfes dos documentos a mim exibidos, do que dou fe. E entao, pela outorgante me foil
dito que, por este instrumento nomeia e constitui sua bastante procuradora, ANA AMELIA
DE ALMEIDA VIANA. brasileira, casada, medica, portadora da cedula de identidade RGi
numero 52525296-4 SSP/SP, inscrita no Cadastro de Pessoas Ffsicas do Minist6rio dai
Fazenda (C.P.F/MF) sob numero 782,152.345-34, residente e domiciliada na Ruaj
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 jundica, 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 e
quaiquer imovel de propriedade da outorgante, localizado em qualquer parte do territdrio
nacional, e, tambem, 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, domfnio, posse e agao, responder e obrigar pela
evicgao de direitos; representada, ainda, junto ao BANCO ITAU agenda 6874 conta
09038-1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF agSncia 3242 conta 29707-3 movimentar
conta, requerer saldos, extratos e talonarios, assinar e endossar cheques, fazer retiradas,
depbsitos e transference, fazer uso de cartao magnetico, soiicitando e recebendo novos
cartoes e suas respectivas senhas, assinando termos, declaragoes, recadastramentos e
documentos; locar imdveis, receber alugueres, assinar contratos de locagao, promover
despejos de inquilinos e acordos; assinar, promover e praticar todo e qualquer ato na
defesa de direitos e interesses da outorgante, podendo constituir advogados com os
poderes da clausula "ad judicia" e rlet extra" para o foro em geral, podendo tudo acordar,
discordar, recorrer, requerer, receber, transigir, promover e praticar; para o foro em gerai e
os especiais de confessar, reconhecer a procedencia do pedido, transigir, desistlr,
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 oul
simples procedimento perante as justigas ordinArias, especiais e administrativas do Pais,

-
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;

em que o outorgante seja parte coma autor ou reu, assistente ou oponente,'ou de
i qualquer maneira interessado, defender-lhe os dire'itos e interesses, podendo, para tanto
intertar ou contestsr agoes, opor excegoes de qualquer natureza, reconvir, nomear e
impugnar perrtos, solicitar abertura de inqueritos policiais, oferecer queixa-crime, juntar
informagoes e usar de todos os recursos err direito pemnitidos, em tod as as inst&ncias,
requerer falencias, declarar ou impugnar creditos, soticitar as informagoes escritas
necessaries ao desempenho de suas fungoes. receber validamente, para ctencia q
andamento dos respectlvos pleitos, inti m agoes que, por forga da lei, nao devam ser feitas
ao outorgante; representada em todo os seus atos perante repartigoes pubiicas federaisÿ
estaduais, municipais e aut&r(juicas, Tabelionatos de Notas, Cartonos de Registro de
fmdveis e Hipotecas, Prefeituras, Receita Federal, EMBASA, COELBA, SAC e demaiq
orgaos publicos onde com esta se apresentar, neles tudo assinando, promovendo,1
pagando, declarando, recorrendo e pratlcando na defesa de seus interesses; enfim,
assinar, requerer, pro mover e praticar o que se fizer indispensÿvel ao fiel cum primerto
deste mandato.o que tudo dar a outorgante por bom, frrme e valioso, Foi realizada
consults na Central Nacional de indisponibilidade de Bens, sob o numero 8775. 571c.
8ba8. ec1d. 6b3a. b292. 5975. 434b. 8e20. 30fdr conforms determina o Provimentc
39/2014 do Conselho Nacional de Justiga, certidao esta, cu]o teor, atual encontra-se
negativo, tendo conhecimento a outorgada com pradora. O nome da outorqada, dados e
os elementos refativos ao obieto do oresente instrument, foram fornecidos e confirmados
pela outorgante. que por eles se resoonsabiliza. reservando-se este Oficio, no direito de
nao corriqir erros dai advindos. Foram dispensadas as testemunhas instrumentarias dt
acordo com o paragrafo 5°, do artigo 215 do Codigo Civil Brasileiro. Declare que forarr
pagas as custas relativas ao ato, conforms DAJE numero 600091 serie 016, autenticadc
mecanicamente. Assim disse e a sua pedido eu, (a.a) Angela Maria Pereira da Silva
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
n° 9, de 25 de agosto de 1993, da Corregedoria Geral da Justiga, o qual, apos lido e
achado conferme, vai assinado pela outorgante e por mim, Angela Maria Pereira da Silva
Tabelia Substituta, que subscrevo em publico e raso. (a.a): - ANA PAULA BROXADC
DIAS DE ARAUJO. Trasiadada na mesma data. Esta conform e o seu original ao qual me
reporto e dou fe. pesriÿrÿ
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Angela Maria Pereira da Silva
Tabelia Substituta
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PROCURADORIA GERAL DO MUNlCiPtO

j

FR1MEIRO TERMQ UL UH FAMES TO V. I 1 4/:I)13 DO CQM'R VTO N". I26-HU7

Prio [irestntc inslruine nto. Uca renovndo n

contriito ahaixo

tspfi'iricads. [If acortla com as sfguintes c la mu las e

dedaracutts:
COM'RATO ADI I ADO n*. 126/1:017:() olijcio de.-ita Incaÿqi lcm por flnalidadc a located Jo iBidvd situado ru Eravcssa
Santo Airaro do Ipitatipu. n: 55. f air. Cai\a D’AfiuiL Lauro de Freitas'EW pun slender a ncosssidtide de llffidonmnerilu da
M'S>I- DO C'I NIRti III- REFER!’NL l\ III-: \SS!S! f-.M'LA SOCiAl ERAS, pndendo. entretunw. o LOCATARIO dtirlh.c oulra dcsltrlEiVBU de acre ii,-n publico.

-

LIC 1 1 VC,VO: Dispansa dc Lidiavao 07$?017. art. 24. incist! X. Lei 8666.91.
PROCUSSO ADMIMS! HA U\<> ismiSQtB
DO I A(,'A OO RCA M ENTAKI A 02.12&1.201 2.J36C36.2R

I

LOCATARIO: MLMCIPIO DE LAL RO HE FRLIf'AS. pessaa jundies, dc dircito publico iinerrin. com sede uu. 1’raca
Jos.. Eh i ago dn-s Samos. vnL Centro. Laiiro de Freitai/BA. CE Ft 42
mserilu no CNPJ jp.927.8l9/U)b3-«J,
reprcrcnlado pcla Prel'cita. Sir". Mocniit Isabel Bassos Gram aelin.
LOGA DORA: ESPO'LIO DE EURICO DIAS UL ARAUJO. nc:;tc ato represetrtado por sua Invcmananlc Sra. ANA
PAULA B RON ADO DIAS DE ARAUJO. Por adorn do RG na 05685828-02 c inscritu no CPF:957$L86?:20. resident
n a Kua Can u tins, .125 105 Jardim da-, Maj'garjdas. SalvsdnrUA,CPP:41 2502-355-

eI

VI SI I A TRIM! IRA - URJETO DO ADITAMF.NTO; Aditivo de valor itontraUial, no perccniuul dc 7.41%.
pnstando a sei* jj valor mensal dc RS2.K44.85 idols mil oitneentft* e quarrma t qualm rests t nJTenta e tr£s centavos),
nertu/etKlu urn valor global dc RSJ4,157.96 (trims e qiwtro mil cento e trims e sete rettis e mivents e seis eenrams}, c
rcriMvaiÿiiti do runtram nor mais 12 ido/et mesti, coin initio cm [7/10/2618 t ter mo final provisit) jprs 1 7/1 11/2(11 <1
confantSe dotaÿflo 6n, uneiilfirm supra c cm ttlcTidimcniu a istilioitiÿn da ScoreIaria dc Municipal Jc Assistenda Social c

Gidadania.
SI1LA ShLil'NiJ.A - It A 1 It'll A LIAO:(i - cpTttramnres iiml'icmis a1 duina.s clamuias constants do eo n train
adtiadits.

( I.A I

CLAUSULA IERL LIRA - LEGISUÿO PERTINENCE; Estc aditivn an con into t regido pels lei n5. 8.66662 com
redn$3o d.i Id n11- 8.882.64 e demais ftonnas de ifircio. ndininisinsliv6 o civil pertinenteAnsini siusLadoti, lirnvm esle uditftmenlo cm

f quritru) viss de igool Lcor. r.a presenvp tlas IcSlcmunhss abaivo. clcgendo o

torn dc I .asirn dc trcilas para dirimir L|ualntjcr quuttdn dele advintia.

Lsuro de I'relta&'BA. 17 de Ou tabl'd de 2dl8.
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Lauro de Freitas

MUNICIPIO

22 dc Outubru ilu 2018
53 Ann VI - N° 1275
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PREFEITURA MUNICIPAL
'§!*£
JjJ DE LAURO DE FREITAS
-

F\ I'RATO DO TKKMO DL RESCISAO

AMIKAVEL DO CON I RATO l>K V 047/2018

OBJETO: Flea reseindido u centralo n" (147.2018, conforme iustifictUiva e pareccr juriditn constant!:
no Processu Administrative n1' 20533 2018. Processo l.icitatoiio: Pregao Preseneial n 001;2017,
eelebrado enttv o MUNldPlO Dl LAURO DE FREITAS c VILLAS COMERt IAL El KELT - Ml .
referente eontratavuo de empresa espcvializnda para o fomecimento de material de cspedienie, para
atender as neccssidadea de todau as Secremrias Municipals do Municipio de l auro de Frenas. Process*)
.VditiinistrativoL 205332018. Ilata da assinnhiru do distrato: 22 tie outubro de 201S. Moema Isabel
Passes(ira macho.

EXTRATO DO PR1MEIRO ADITAMENTO IN ".1 14/2018 VO CONTRAlO N". 1

17

Locatario: MUMICIPIO Dh LAURO DE FREITAS t NPL 1 3 927.819.1)001-40 Loeadota: ESPOLIO
DE EURICO DIAS DE ARA1 ,IOt neste ato represent;!do por sua Inventanante Sra. ASIA PAULA
RROXAIX) DIAS DE ARAUJO CPF 457,581.865-20. Processo Adminisirativti; 15305TfllX
Dtspensa: Dispcnsu de Licitato N" U70-2017, an. 2-L Iticiso X. Lei 8.666/93. Objeto do Contram: O
objeto desta locagao Lem por finalidade a loeaguo do lrndvel siluado na Travessa Santo Amato dc
Ipitangu, n" 55. Cttji, (area D’Agua. lauro de Freiias-'RA. para atemler a neccsstdade de
funeionamento da SI DE DO CENTRO DE RFELREM I A DE ASSISTENC1A SOC J A1 - CR.VS,
pudenda eatretanto, o I.OCATSRIO Jur-lhe outra destinagSo dc servigo publico Objeto de
Aditaniento: Aditivo de valor eonlratual. no pcTccntunl de 7,41%. pussando a scr o valor mcnsal dc
RS2.84-f.83 (dois mil oilocenros e quarenta e qualm reais e oitentn e ires centavos), perfazendo am
valor global de RS34137.96(tnma e qirntro mil eenlo e irinta e seic reais c noventa e seis centavos). e
rennvagSo do contrato por mats 12(doze) mescs,com iniao cm 17 in 20IK e termo final previsto para
17.'!<)/20I9, confbrmc dotaÿlo orgamemaria supra e cm ateiidimcnto a solieitaÿao da Secrctaria de
Municipal de Assistencia Social c Cidadama Dotacdo Orgamcnraria. 02 1201.2012,534036,29. Data
dc Assituttura 1 7 dc Outubro dc 20IX Moema Isabel Passes Gramaeho.
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