
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
 

Avenida Mariana Michels Borges, nº201 – Balneário Itapema – 89249-000 – Itapoá (SC) - (47) 3443-8800 - Fax 3443-8828 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2019 – PROCESSO N.º 83/2019 - OBJETO: Locação de um 

imóvel (em caráter de dispensa de licitação), constituído de um imóvel edificado com uma construção em 
alvenaria tipo sobrado contendo área total construída com 222,10m², distribuídos em 02 (dois) andares, 

pavimento térreo contendo 1 sala de estar, 1 cozinha integrada, 1 sala de jantar, 1 banheiro, pavimento 
superior: 2 quartos, 1 suíte, 1 sala de estar, varanda no térreo e no piso superior de três faces da casa, área 

do terreno murada 560 m2, e aos fundos uma edícula com área construída de 50m2, contendo 2 quartos, 

cozinha, 1 banheiro, garagem, localizado na avenida beira mar 3, n°1412, lote nº23 da quadra nº54 do 
balneário jardim pérola do atlântico, registrado no registro de imóveis da comarca de Joinville, sob a 

matricula de  n.º 8.114 – livro n.º 02 – ficha n.º 01. 
 

 

Adjudico a dispensa de licitação em epigrafe que foi desenvolvida dentro dos estritos termos da legislação 

vigente, o qual realizo em favor da pessoa física do Sr. GEBRAEL BOULOS EL-KOUBA, brasileiro, 

naturalizado, inscrito no CNPF/MF:104.816.309-10, portador da CI.RG.Nº 74.646/SSP/SC, com sede a Rua 

Melide Figueiredo, nº398, Centro neste Município de Três Barras/SC, 89.490-000,  com a finalidade de 

locação de imóvel para sediar a Secretaria de Meio Ambiente, com o preço que atende o interesse público 

com valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem) reais por 12 (doze) meses, totalizando R$ 37.200,00 (trinta 

e sete mil e duzentos reais). 

 

Itapoá, 20 de agosto  de 2019. 

 

 

 
ANGELA MARIA PUERARI 

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
 

Avenida Mariana Michels Borges, nº201 – Balneário Itapema – 89249-000 – Itapoá (SC) - (47) 3443-8800 - Fax 3443-8828 

 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

Ref: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 09/2019 – PROCESSO N.º 83/2019 - OBJETO: Locação de um 

imóvel (em caráter de dispensa de licitação), constituído de um imóvel edificado com uma construção em 
alvenaria tipo sobrado contendo área total construída com 222,10m², distribuídos em 02 (dois) andares, 

pavimento térreo contendo 1 sala de estar, 1 cozinha integrada, 1 sala de jantar, 1 banheiro, pavimento 
superior: 2 quartos, 1 suíte, 1 sala de estar, varanda no térreo e no piso superior de três faces da casa, área 

do terreno murada 560 m2, e aos fundos uma edícula com área construída de 50m2, contendo 2 quartos, 

cozinha, 1 banheiro, garagem, localizado na avenida beira mar 3, n°1412, lote nº23 da quadra nº54 do 
balneário jardim pérola do atlântico, registrado no registro de imóveis da comarca de Joinville, sob a 

matricula de  n.º 8.114 – livro n.º 02 – ficha n.º 01. 
 

 

Afigurando-me que a licitação encontra-se regularmente desenvolvida e estando ainda presente o interesse na 

contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento de DISPENSA DE 

LICITAÇÃO N.º 09/2019 – PROCESSO N.º 83/2019 - OBJETO: Locação de um imóvel (em caráter de 

dispensa de licitação), constituído de um imóvel edificado com uma construção em alvenaria tipo sobrado 

contendo área total construída com 222,10m², distribuídos em 02 (dois) andares, pavimento térreo 

contendo 1 sala de estar, 1 cozinha integrada, 1 sala de jantar, 1 banheiro, pavimento superior: 2 quartos, 1 

suíte, 1 sala de estar, varanda no térreo e no piso superior de três faces da casa, área do terreno murada 

560 m2, e aos fundos uma edícula com área construída de 50m2, contendo 2 quartos, cozinha, 1 banheiro, 

garagem, localizado na avenida beira mar 3, n°1412, lote nº23 da quadra nº54 do balneário jardim pérola 

do atlântico, registrado no registro de imóveis da comarca de Joinville, sob a matricula de  n.º 8.114 – livro 

n.º 02 – ficha n.º 01, em favor pessoa física do Sr. GEBRAEL BOULOS EL-KOUBA, brasileiro, naturalizado, inscrito 

no CNPF/MF:104.816.309-10, portador da CI.RG.Nº 74.646/SSP/SC, com sede a Rua Melide Figueiredo, nº398, Centro 

neste Município de Três Barras/SC, 89.490-000,  com a finalidade de locação de imóvel para sediar a Secretaria de Meio 

Ambiente, com o preço que atende o interesse público com valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem) reais por 12 (doze) 

meses, totalizando R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais). 

  

Sigam-se os ulteriores termos. 

Itapoá, 20 de agosto de 2019. 

 
 

 
 
 

ANGELA MARIA PUERARI 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 

 


