
PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

FOLHA DE INFORMACAO DE PROCESSO PROCESSOR 09920/2020 FOLHA N?

A Secad

Encaminhamos o processo de renovaggo do contrato de 169/2019, para que seja feito o PAC e posterior

encaminhar para o Orgamento, para fazer a dotagao orgamentaria._

Elemento: 3390.36

Atividade: 2216

Fonte de Recurso: 30% na fonte 01e 70% na fonte.

24 de Agosto de 2020

Fabiana dauS. Vilas Boas.

Assessora Tecnica

Mat.79360



V*PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

FOLHA DE INFORMACAO DE PROCESSO 09920/2020 FOLHA N9PROCESSO N9

Ao on;amento,

Segue processo para informagOes a respeito de Potato Orgamenteria.

Elemento: 3390.36.

Atividade: 2216.

Fonte de recurso: 30% na fonte 01e 70% na fonte 04.

Lauro de Freitas, 24 de agosto de 2020.

Atenciosamente,

-



PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS3
iW >f.vr*r«oit,-.

PEDIDO DE AUTORIZAQAO DE CONTRATAQAO (PAC)

1 Dados do Solicitante: Ailton Florencio dos Santos

Secretarial Secretaria Municipal de Administragao

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

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

Justificativa

A Secretaria Municipal de Educagao do Municipio de Lauro de Freitas, orgao integrante da Administrate Direta do Poder Executivo
Municipal, apresenta justificativa para a renovagao referente ao contrato de locagao de Imovel: 169/2019. onde funciona a Creche Maria
Oliveira, situada na Rua Rua Praia de TubarSo, Quadra C-35 - Lauro de Freitas/BA. Dispensa de Licitagao: 024/2019. de acordo com
Processo Administrative: 09920/2020, celebrado entre a Sr. Vinicius Coutrim Lacerda , inscrita no CPF: 026.587.215-44 e Prefeitura Municipal
de Lauro de Freitas, sob CNPJ: 13.927.819/000140, pessoa juridica de direito publico, com sede e foro na Praga Joao Thiago dos Santos,
s/n, Centro - Lauro de Freitas/BA, CEP 42700-000. Garantindo a utilizagao do servigo ate a data estabelecida no contrato, por razoes
administrativas, consoante e pactuado pelas partes, originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigencia dentro do seguinte

periodo: 02/09/2020 a 02/09/2021, com valor mensal de R$ 3.892,95 { Tres mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e cinco
), para manuteng§o dos servigos da Administragao Publica, com fundamento na Lei 8.666/93, artigo 24, inciso X.

I Objeto a ser Adquirido ou Contratado

Renovagao referente ao Contrato: 169/2019
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: 169/2019
Dispensa de Licitagao: 024/2019, Processo
Administrative: 09920/2020, para manter em
funcionamento a Creche Maria Oliveira.

12 (doze)
meses

R$ 3.892,95 R$ 46.715.40 R$ 46.715.401

R$ 46.715.40Valor Total do Contrato ======= :=============:

j Modalidade licitatoria para aquisiqaoJcontrataqao do bem/serviqo

( ) Convite ( ) Tomada de Pnego ( ) Concorrencia ( ) Pregao Eletronico ( ) Pregao Presencial ( ) Chamada Publica
( ) Inexigibilidade de Licitagao

publicagao do Termo de Dispensa e/ou Extrato de Contrato

( x ) Dispensa de Licitagao

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

Fluxograma de Aprovagao:

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

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

Lauro de Freitas/BA. 20/07/2020Lauro de Freitas/BA. 20/07/2020

\\0,ÿclAilton Florencio dos Santos
Secraario Municipal de Administragao

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

S?
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7 PREFEITURAMUNICIPALDE

LAURO DE FREITAS

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° 09920 de 2020, conforme Quadro de

Detalhamento de Despesas - QDD.

DECLARO, tambem, que a despesa, abaixo identificada, tem 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 Orgamenterias no. 1.796, de 15 de julho de 2019 (LDO) e nao

- ultrapassara os limites estabelecidos para o exercicio 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: LocagSo de imovel de propriedade do Sr. Vinicius Coutrim

Lacerda para atender a necessidade de funcionamento da Creche Maria Oliveira, no valor

total de R$46.715,40 (quarenta e seis mil, setecentos e quinze reais e quarenta centavos),

sendo para o corrente exercicio o valor de R$15.571,80 (quinze mil, quinhentos e setenta e urn

reais e oitenta centavos).

•Dotagao Orgamentaria: 1001.2216.33903600.01 / 1001.2216.33903600.04

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.

1
Lauro de Freitas, 26 de Agosto de 2020

Ciente,Ordenador de Despesas Carimbo e assinatura

Celene Diniz M Rocha

Cadastro n°. 46.435

Coordenadora de ExecugSo de Orgamentaria/SEFAZ



JgL
A

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

FOLHA DE INFORMAQAO

FOLHA N°PROCESSO N° 09920 de 2020

SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ

Coordenagao de Execugao Orgamentaria

PARA: SEMED

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, 26 de agosto de 2020

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

1
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Processor 09920/2020

Interessado(a): SEMED

Assunto: Renova<;ao do contrato de n°l69/20i9, objetivando a locapao de imovel para funcionamento da

Creche Maria Oliveira.

ASEMEP/CONTRATOS URGENTE
DESPACHO

Trata-se de pedido de Renovapao do contrato de n°i69/20i9, objetivando a locaqao de imdvel para

funcionamento da Creche Maria Oliveira.

Da analise dos autos identificamos a necessidade de esdarecimentos que devem ser atendidos, a

fim de dar regularidade ao processo, quais sejam:

a) Laudo de Avaliapao de Imdveis, fls. 23/26, deve ser atualizado para o ano em curso,

demonstrando assim os prepos usuais de mercado do momento. 0 laudo juntado esta datado

de 22 de julho de 2019;

b) Ausencia da assinatura da gestora no PAC, fls. 37.

Pelo exposto, estamos retornando os autos para conhecimento e providencias.

Destacamos que 0 contrato finda-se em 02/09/2020, devendo as providencias e retorno se da

dentro desse pen'odo e 0 tnais brevepossivel. garantindo assim a viabilidade de renovaqao do contrato.

Em, 27/08X2020.
?

prgarelÿ
oordena'dpra deVlormas e Procedimentos
jatncujaÿ6586 y

a

Ciente. I \
Proceda-ke\o solicitado.
Lauro dÿFreitas/BA, 27 de agosto de 2020

Apia Vinagre Nascimento

ContraladorJEreral do Municfpio
PrefeiuirfMunicipal de Lauro de Freitas/BA

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

1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

LAUDO DE AVALIACAO DE

IMOVEL URBANO

COMISSAO MUNICIPAL DE AVALIACAO DE IMOVEIS

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

Marilia Ferreira de Souza (SEDUR) •Membro



1.0- Apresentagao

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

N.s 4.322, de 19 de setembro de 2018, Atraves de seus integrates, vem apresentar

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

discriminado.

- Avenida Praia de Tramandai 2, quadra E010, lotes 02, Vilas dos Atlantico, situado

na cidade de Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.707-010. Cujo terreno onde foi edificado

o empreendimento, possui uma area total de 600,00 metros quadrados.

Data da vistoria: 17 de agosto de 2020.

1.1- Solicitante

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

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

1.2- Proprietario

VINICIUS COUTRIM LACERDA, brasileiro, inscrita no RG: 15998101, e CPF:

026.587215-44, residente na Rua Praia de tubarao quadra C-35, ns s/n, Condominio

Ecovila, Vilas do Atlantico, Lauro de Freitas/BA, CEP: 42.700-000.

2.0 - Objetivo da Avaliagao

Ocupagao do imovel supracitado para instalagao de 6rgao Publico, SEDE DA

CRECHE MUNICIPAL MARIA OLIVEIRA -SECRETARIA DE EDUCA£AO-SEMED.

3.0 - Identificagao e caracteristica do bem avaliado

Com frente para a - Avenida Praia de Tramandai 2, quadra E010, lotes 02, Vilas dos

Atlantico, Lauro de Freitas - BA, CEP: 42.707-010, com um terreno com area total

de 600,00 metros quadrados.

De modo geral, o imovel citado esta em bom estado de conservagao. O imovel aqui

proposto soma um total de 226,77 (duzentos e vinte e seis virgula setenta e sete)

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

A avaliacao do imovel foi executada utilizando o Metodo da Comparacao de Dados

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

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

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

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

especializados e placas afixadas em imoveis.

Esta pesquisa foi realizada no mes de agosto de 2020.

5.0-Diagnostico de Mercado

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

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

metros de distancia do bem aqui avaliado.

Liquidez: LIQUIDEZ NORMAL;

Desempenho do mercado: NORMAL;

Numero de ofertas: NORMAL;

Absorÿao pelo Mercado: NORMAL

6.0-Pesquisa de Valores e tratamentos dados

Foram efetuados atraves de urn tratamento estatfstico, visando encontrar urn

modelo valido equivalente, que representasse os dados da amostra.

Para a composicao do calculo, foi considerada a area total do imovel, bem como o

seu estado de conservacao, chegando entao ao valor medio de mercado de R$ 18,10

(dezoito reais e dez centavos) por metro quadrado a R$16,24 (dezesseis reais e vinte

e quatro centavos) por metro quadrado.

7.0-Resultado da avaliaÿao

O imovel encontra-se em bom estado de conserva?ao, situado proximo de pontos

de transporte urbano, centro comercial, facil acesso, estacionamento. A
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Para definigao do valor de aluguel, tomamos como base o valor medio de mercado

por metro quadrado:

(R$18,10 + R$16,24) / 2 = R$17,17 (Dezessete reais e dezessete centavos) por metro

quadrado.

Sendo, R$17,17 x 226,77m2 = R$ 3.893,64 entao,

A Comissao Municipal de Avaliagao de Imdveis, institulda pelo Decreto Municipal

N.5 4.322, de 19 de setembro de 2018, indico, com fulcro nos dados acima

relatados, o valor total para locagao mensal do imovel de R$3.893,64 (Tres mil e

oitocentos e noventa e tres reais e sessenta e quatro centavos).

8.0 Encerramento

Vai o presente Laudo de Avaliagao de Imdvel Urbano digitado em 04 (quatro) laudas

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

Lauro de Freitas, 20 de agosto de 2020.

ikfcda BacelarSidinal

Presidente da Comissao

(CREA-BA- 050242405-2)

rx

'/Eliahw/5antos Souza

Membro da Comissao

(CREA-BA - 59461)

JL
Marilia Ferreira de Souza

Membro da Comissao

(CREA-BA - 44252)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO DE AVALIACAO DE IM6VEIS- COAI:
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DESCRICAO: FRENTE DO IM6VEL ONDE ESTA LOCALIZADO, E FOTO DO HIDR6METRO.
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Avenida Santos Dumont, Estrada do Coco. S/N - Laura de Freitas BA 42700-000

Contain 71 RSBRIiflAtO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
COMISSAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS-COAI
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DESCRICAO: SALA DE AULA.
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DESCRICAO: SALA DE AULA.
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Avenida Santos Dumont. Estrada do Coco, S/N - Lauro de Freitas - BA 42700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
COMISSAO DE AVALIACAO DE IMOVEIS-COAI7
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DESCRICAO: COZINHA.
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DESCRICAO: BANHEIROS.
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Avenida Santos Dumont. Estrada do Coco, S/N - Lauro de Frettas - BA. 42700-000

rVintPtrs 71 'XTOH-B&m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA£AO

, COMISSAO DE AVALIACAO DE IMbVEIS-COAI
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DESCRICAO: AREA EXTERNA DO IMOVEl.
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DESCRICAO: HIDROMETRO E QUADRO DE ENERGIA.
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Avemda Santos Dumont, Estrada do Coco, S/N - Lauro de Freitas - BA 42700-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

FOLHA DE INFORMACAO DE PROCESSO PROCESSO 09920/2020 FOLHA N2

A Controladoria Geral do Municipio

Apos atender o solicitado, segue para nova analise.

Lauro de Freitas,31de agosto de 2020.9.

Atenciosamente,

Fabianÿda C.S. Vilas Boas.

Assessora Tecnica

Mat. 79360-6
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

RELATORIO N° 315/2020
UNIDADE REQUISITANTE PROC. ADM. N°ASSUNTO

9920/2020Renovaÿao SEMED
!

Lei 8666/93 e outrosFundamentaÿao

Renovacao de prazo contratualObjeto:

HENS DE VERIFICA<;AO

Retornam os autos da solicitacao de renovacao do prazo do contrato 169/2019, cujo

objeto trata-se da locacao do imdvel pertencente d Vim'cius Coutrim Lacerda para funcionamento

da creche Maria Oliveira, neste Municipio.

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

DOCUMENTOS ANEXOS AOS AUTOS

1. SDC, fls.03;

2. Controle de saldo, fl.04;

3. Aceite do proprietario do Bern, fl.05;

4. Declaracao de ausencia de impedimento juridico, fl.06;

5. Declaracao de ausencia de vincuios empregattcios ou ao FGTS, f1.07;

6. Copia da identidade do proprietario, fl.08;

7. Comprovante de regularidadedo CPF, fl.09;
8. Declaracao de quitacao perante Embasa e Coelba, fl.10;

9. C6pia da minuta do contrato e extrato de publicacao, fls.11/14;

10.Justificativa para o aditamento, fl.15;
11. Certidoes de regularidade fiscais e trabalhista, ffs-16/16/22; cbpia de faudo de avaliacao

do imbvel, fls.23/26;

12. Copia do Decreto nomeando a Comissao de avaliacao de imoveis, fls.27 e 28;

13. Declaracao de fiscal do contrato e Portarias nomeando o fiscal, a Gestora e o

Coordenador (a), fls.29/33;

14.Solicitacao de dotacao orcamentciria, memorando 167/2020, fl.34;

15. Folhas de encaminhamento dos autos h Sefaz, fls.35 e 36;

16. Pedido de autorizacao da despesa, fl.37;

17. Declaracao de adequacao orcamentiria e foiha de informac§o, fl.38/39;
18.Despacho a Controladoria apontando diligencias a serem cumpridas, fl.40;

19. Novo laudo de avaliacao do imovel, fls.41/48;

20.Foiha de devolucao dos autos a Controladoria, fl.49.

DA ANALISE

|
(Vi
v



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Apds nova analise, foi verificado o atendimento ao despacho emitido por este setor

(fl.40) tendo em vista a realiza<;ao de nova analise do imovel e juntada do laudo valido e pertinente

(fls.41/48).

No entanto, verificamos que no Pedido de autoriza<;ao de despesa (fl.37) consta valor

divergente do preÿo de loca<;ao, razao pela qual orientamos sua retifica<;ao com nova coleta de

assinatura do SecretSrio da pasta, bem como a da Prefeita, a fim de que seja dado o

prosseguimento do feito. Ademais, considerando que o contrato possui prazo prbximo ao

vencimento, solicitamos que apds a juntada os autos prossigam a Procuradoria Geral, sendo assim,

portanto, uma condicionante.

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

do pedido, atinentes a instruqao processual, e possui carater meramente opinativo e nao

vinculante.

Por conseguinte, sobre os aspectos formais da soIicita<;ao, verifica-se a possibilidade

de prosseguimento processual, dada a existencia dos documentos essenciais necessSrios a

formalizaqao do feito: contrato vilido, certidoes de regularidade fiscal e trabalhista, bem como

declara<;ao de adequaqao 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 0 n° 9920/2020, conclui-se que encontra-se APTO PARA PROSSEGUIMENTO,

condicionada a corre<;ao do valor constante no pedido de autoriza<;ao de despesa (fl.37) com as

respectivas subscribes devidas, antes do encaminhamento h Procuradoria Geral do Municipio.

Nestes termos, devolvam-se os autos a Secretaria Municipal de Educa<;ao para realiza<;ao
da diligencia, e apos, remetam-se a Procuradoria Geral do Municipio para a competente analise

juridica do feito.

fa SilvaEm 31 de agosto de 2020 Margarette lire
(ttCwMlKtomMPiVceamcnKK

ntroladon? - plV-f
MaUktila 66SS6 \

rnl!l

do
NayaneTvlves de Carvalho Santos

Assessora Especial
Controladoria Geral do Municipio

Ciente. \
Proceda-se o s aliaitado.
Lauro de Fneitds/BA, 31 de agosto de 2020.

Apio Viniigre N»cimento

ControlaqprpÿfgJ do Municipio
Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas/BA

k



mii MUNICIPIO DE

LAURO DE FREITASm
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PROCESSO ADMINISTRATIVE) N°: 09920/2020

INTERESSADO: SEMED.

ASSUNTO: LOCAÿAO - RENOVAgAO.

PARECER JURIDICO

EMENTA: RENOVACAO. CONTRATO DE

POSSIBILIDADELOCACAO.

CONDICIONADA.

I- RELATORIO

Trata-se de solicitasao formulada pela SEMED, acerca da possibilidade de

RENOVACAO por mais de 12 (doze) meses do contrato n° 169/2019, celebrado entre o

munidpio de Lauro de Freitas e VINIC1US COUTRIM LACERDA, sob a justificativa, entre

outras, de que o pedido ora formulado ser& para manter em funcionamento a creche Maria

Oliveira (fl. 03).

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

documentos que merecem destaque:

a) SDC (fl.03);

b) Controle de saldo (fl.04);

c) Aceite do proprietario do bem (fl.05);

d) Declarafao de ausencia de impedimento juridico e Declara9§o de ausencia de vinculos

empregatlcios ou ao FGTS (fls.06/07);

e) Declaraijao de quitafao perante Embasa e Coelba (fl.10);

Centro Administrative tie Lauro de Freitas (CALF)
Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N. Aractii. Ttsrreo, Lauro de Freitas/BA,CEP: 42.702-010

(Run Lateral ao Parque Shopping)
lelefone: (71) 3369-3722
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f) Copia do contrato e extrato de publica9§o (fls.14);

g) Justificativa para a renovaÿao contratual (fl.15);

h) Certidoes de regularidade fiscais e trabalhista (fls.16/22);

i) copia de laudo de avalÿSo do imovel (fls.23/26);

j) SolicitafSo de dota9ao or9amentaria (fl.34);

k) Pedido de autoriza9ao da despesa (fl.37) SEM ASSINATURA DA PREFEITA;

1) Declara9ao de adequa9ao or9amentaria da despesa e de regularidade do pedido,

informando adequa9ao com a LOA 2020, com o PPA 2018/2021 e com a LDO e de que

nao ultrapassara os limites estabelecidos para o exerdcio financeiro de 2020, estando

em conformidade com as disposi9oes da Lei 8.666/93 e com a LC 101/2000, assinada

pela ordenadora de despesas (fl.38/39);

m)Despacho da Controladoria apontando diligencias a serem cumpridas (fl.40);

n) Novo laudo de avalia9ao do imovel (fls.41/48);

o) Relatorio de Conformidade da CGM n° 315/2020 considerando que o processo se

encontra apto para prosseguimento com condicionante (11.50/51);

E o breve relatorio.

II - FUNDAMENTACAO

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

salientar que a presente manifesta9§o toma por base, exclusivamente, os elementos que

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

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

Centro Administrative de Lauro de Freitas (C VI.F)

Avenida Brigadeiro AI)»erio Costa Matos, S/N, Araciii, terreo. Lauro de Freitas/BA,CEP: 42.702-010
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adentrar a conveniencia e a oportunidade dos atos praticados no ambito do Munidpio nem

analisar aspectos de natureza eminentemente tecnico-administrativa.

Demais disso, entende-se que as manifesta9oes da Procuradoria Jurldica

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

publico, o qual pode, de forma justificada, adotar orientaijao contraria ou diversa daquela

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

porem nao vinculante da autoridade competente.

Nessa senda, como simples orientaÿao jurldica, 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

Constitui9ao Federal, passa-se a expor o que se segue.

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

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

Art. 24. Edispensavela Licitaqao:

[...]

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

fwalidades precipuas da Administragao, cujas necessidades de

imtalaqdo condicionem a sua escolha, desde que o preqo seja

compativel com o valor de Mercado, Segundo avaliaqaoprevia.

Deste modo, alem do contrato de loca92o 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.

C'enfro Administrative) de Laura de Freitas (CALF)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N. Aracui,Tcrreo, l.auro de Freitas/BA, CEP: 42."02-010
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Com efeito, nos casos de contrato de loca9So em que a Administrate Publica

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

observar a regra da Orientaÿao Normativa n° 6, de 01/04/2009, da CGU/AGU, in verbis:

“O ADVOGADO-GERAL DA UN1AO, no uso das atribuigoes que Ihe

conferem os incisos I, X, XIe XIII, do art. 4°da Lei Complementar n°
73, de 10 defevereiro de 1993, considerando o que consta do Processo
n° 00400.015975/2008-95, resolve expedir a presente orientagao

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

A VIGENCIA DO CONTRATO DE LOCAQAO DE IMOVEIS, NO

QUAL A ADMINISTRAGAO PUBLICA ELOCATARIA, REGE-SE

PELO ART. 51 DA LEI N° 8.245, DE 1991, NAO ESTANDO

SUJEITA AO LIMITE MAXIMO DE SESSENTA MESES,

ESTIPULADO PELO INC. IIDO ART. 57, DA LEIN° 8.666, DE
1993.

1NDEXAGAO: VIGENCIA. LIMITAGAO. CONTRATODELOCAGAO.
IMOVEL. ADMINISTRAGAO. LOCATARIA.

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

JOSEANTONIO DIAS TOFFOLI".

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 aplicatao 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 loca9ao, 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 Administra9ao“. regido pelo direito

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

Centro Adniinistrativo de Lauro de Freitas (CALF)
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Dessa forma, nao ha falar em prorroga9ao por tempo indeterminado do contrato

de locate finnado pela Administrate Publica, pois violador ao quanto disposto no artigo 57.

§3°, da Lei 8.666/93, que nos informa que ‘ vedado o contrato com prazo de vigencia

indeterminado”, a qual, consequentemenle, deve ser sempre por prazo determinado.

O Tribunal de Contas da Uniao 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, pois, a

prorrogacoes sucessivas de contrato em que 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

aue a Administracao Publica e a locataria a possibilidade de ajustes

verbais e prorronacoes automdticas por prazo indeterminado, condÿao

prevista no artigo 47 da Lei n° 8.245/9! (...)” (Acordilo n° 1.127/2009,

Plenario, rel. Min. Benjamin Zymler apud JUSTEN FILHO, Marcal.

Comentdrios a Lei de Licitaÿoes e Contratos Administrativos. I4a ed. Sao

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

Por consequencia, em havendo previsao normativa para concretiza9§o do

quanto pleiteado. bem assim existindo fundamento logico e juridico para a sua efetiva9ao.

entendo nao haver qualquer obice a sua consecu9ao, o que vai ao encontro do Principio da

Legalidade. este regente da Administra9ao Publica.

A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro ao tratar sobre 0 aludido

principio e a sua correla9ao com a Administra9ao Publica nos ensina que, verbis: “[...]

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

Centro Adminislrativo de l.auro de Freitas (C VI.F)

Avenida Brigadeiro Alberto Costa Matos, S/N, Aracui. Terreo, l.auro de Freitas/BA.CEP: 42.702-010
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permite I...I Em decorrencia disso, a Administracao Publica nao pode, por simples ato

administrative), conceder direitos de qualquer especie, criar obrigacoes ou impor

vedacoes aos administrados; para tanto, ela depende de lei" {Direitn Administrative). \T

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 n° 169/2019 por 12 (doze) meses

mantendo o valor mensal de R$3.892,95(tres mil e oitocentos e noventa e dois reais e

noventa e cinco centavos), sem rea juste, lastreado na fundamentatjao supramencionada,

condicionando o prosseguimento do feito a ASSINATURA DA PREFEITA NO PAC

constante a fl. 37.

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 substitute legal para apreciasao e deliberaeÿao da materia. E o parecer. SMJ.

• Devido a pandemia mundial do coronavirus, este Parecer seguira, via email, com

assinatura digitalizada. E, havendo qualquer duvida na autenticidade da peÿa, qualquer

interessado podera entrar em contato com o numero (71)3369-3722 para consulta.

Lauro de Freitas (BA), 02 de setembro de 2020.

RAPHAEL GUIMARAES
Procurador do Munici'pio

CLARISSA ALMEIDA FIGUEIREDO
Assessora Direta

Centro Administrative de Lauro de Freitas (CALF)
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Despacho - Gabinete -PGM.

N° Expediente:

?A. 0qqao/any-n_

lCf/X-r/Cÿ' -
Assunto:

Interessado:

Solicito a coordenagao executiva que adote a seguinte providencia:
Arquivar.
Despachar: Setor/orgao discriminado abaixo para pareccr e/ou providencias.

OUTROSCONSULTIVO JUDICIAL

Administrative/
Licitagoes.

Sub -Procurador.1 6
Trabalhista.4 Procurador Fiscal.7

2 MP/Secretarias. 8 Coord. Executiva.
3 Servidor. 5 Civil. 9C Pep. Distribuigao.

Balcgo de Justiga.10

Observagao: '/[ OULJUJUÿ rx -UÿJCU |KiAhAk< xoa

C-O

Lauro de Freitas, Oc2 / 09 / Apzo .

/
Kivio Dias Barbosa Lopes

Procurador Geral do Municipio
eg
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Lauro de Freitas MUNICIPIO

f PREFEITURA MUNICIPAL DE

L LAURO DE FREITAS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 169/2019

Locador: VIN1CIUS COUTRIM LACERDA, inscrito no CPF: 026.587.215-44 Locatario: Municipio
de Lauro de Freitas. Processo Administrativo: 09920/2020. Dispensa: N° 024/2019. Objeto do
Contrato: LocafSo do imovel situado na Avenida Praia Tramandai 2, Quadra E010, Lote 02, Vilas do
Atlantico, Lauro de Freitas/BA, CEP:42.707-010, para atender a necessidade de funcionamento da
Creche Municipal Maria Oliveira, podendo, entretanto, o LOCATARIO dar-lhe outra destina9ao de
servifo publico. Objeto do Aditamento: Renova9iio contratual por mais 12 (doze) meses, com termo

inicial em 02/09/2020 e o termo final em 02/09/2021, mantido o valor mensal, sem reajuste, conforme
justificativa tecnica da Secretaria Municipal de Educa9§o e laudo de avalia92o de imovel urbano do
Municipio
1001.2216.33903600.01/1001.2216.33903600.04 Data de Assinatura: 02 de Setembro de 2020.
Moema Isabel Passos Gramacho.

Dota93o Or9amentaria:anexo ao processo supra.

CERTIFICAQAO DIGITAL: 2CYDAKRG+FHQAWQEQZRRUG

Esta edi<j3o encontra-se no site oficial deste ente.




