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TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2021 – PROCESSO Nº 99/2021 - OBJETO: Locação de um imóvel (em 

caráter de dispensa de licitação), constituído de uma sala comercial, em alvenaria, parte térrea, com área de 197m², 

contendo 4 salas, 3 banheiros e 1 cozinha, localizado na Avenida Brasil, n° 2011, Lote nº 006 da Quadra nº 010, do 

Balneário Itapoá, registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Itapoá, sob a matrícula de nº 36.414 – Livro nº 2 – 

Ficha nº 1 para sediar a Secretaria de Agricultura e Pesca. 

 

 

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

realizo em favor da Sra. RUSILETE MARIA SARI RENDOKE, brasileira, casada, aposentada, portadora do CI.RG nº 

3.319.136-7 SESP/PR e CNPF/MF nº 678.616.529-04, residente e domiciliada à Rua Romano Ivankio, s/nº, Colônia 

Marcelino, na cidade de São José dos Pinhais/PR, representada neste ato, conforme procuração, pela empresa SACARA 

PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no CNPJ nº 10.339.402/0001-79, com sede a Rua XV de novembro, nº 972, Centro na 

cidade de Curitiba/PR, neste ato representada pelo seu diretor o Sr. DANIEL JOSÉ GALIANO, brasileiro, casado, corretor 

de imóveis, portador do CIRG nº 3.017.722-3 SESP/PR, e do CNPF: 487.957.049-49,com procuração substabelecida para a 

Sra. CAPRICE ANDRETTA CHECHELAKI, portadora da CI.RG nº 5.372.197-4 SESP/PR, inscrita no CPF: 750.417.409-25 

assinando em conjunto com a Sra. NEUCIMEIRY AMALIA DO AMARAL, portadora da CI.RG nº 3.344.435/4 SESP/PR, e 

inscrita no CPF: 451.878.439-15, com a finalidade de locação de imóvel para sediar a Secretaria de Agricultura e Pesca, 

com o preço que atende o interesse público com valor de R$ 34.368,00 (trinta e quatro mil trezentos e sessenta e 

oito reais) que será pago em 12 (doze) parcelas de R$ 2.864,00 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais) 

mensais.   

 

Itapoá, 03 de novembro de 2021. 

 

 

 

ANGELA MARIA PUERARI 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15/2021 – PROCESSO Nº 99/2021 - OBJETO: Locação de um imóvel (em 

caráter de dispensa de licitação), constituído de uma sala comercial, em alvenaria, parte térrea, com área de 197m², 

contendo 4 salas, 3 banheiros e 1 cozinha, localizado na Avenida Brasil, n° 2011, Lote nº 006 da Quadra nº 010, do 

Balneário Itapoá, registrado no Registro de Imóveis da Comarca de Itapoá, sob a matrícula de nº 36.414 – Livro nº 2 – 

Ficha nº 1 para sediar a Secretaria de Agricultura e Pesca. 

 

 

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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 

15/2021 – PROCESSO Nº 99/2021 - OBJETO: Locação de um imóvel (em caráter de dispensa de licitação), 

constituído de uma sala comercial, em alvenaria, parte térrea, com área de 197m², contendo 4 salas, 3 banheiros e 1 

cozinha, localizado na Avenida Brasil, n° 2011, Lote nº 006 da Quadra nº 010, do Balneário Itapoá, registrado no Registro 

de Imóveis da Comarca de Itapoá, sob a matrícula de nº 36.414 – Livro nº 2 – Ficha nº, em favor da Sra. RUSILETE 

MARIA SARI RENDOKE, brasileira, casada, aposentada, portadora do CI.RG nº 3.319.136-7 SESP/PR e CNPF/MF nº 

678.616.529-04, residente e domiciliada à Rua Romano Ivankio, s/nº, Colônia Marcelino, na cidade de São José dos 

Pinhais/PR, representada neste ato, conforme procuração, pela empresa SACARA PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita no 

CNPJ nº 10.339.402/0001-79, com sede a Rua XV de novembro, nº 972, Centro na cidade de Curitiba/PR, neste ato 

representada pelo seu diretor o Sr. DANIEL JOSÉ GALIANO, brasileiro, casado, corretor de imóveis, portador do CIRG 

nº 3.017.722-3 SESP/PR, e do CNPF: 487.957.049-49,com procuração substabelecida para a Sra. CAPRICE ANDRETTA 

CHECHELAKI, portadora da CI.RG nº 5.372.197-4 SESP/PR, inscrita no CPF: 750.417.409-25 assinando em conjunto com 

a Sra. NEUCIMEIRY AMALIA DO AMARAL, portadora da CI.RG nº 3.344.435/4 SESP/PR, e inscrita no CPF: 

451.878.439-15, com a finalidade de locação de imóvel para sediar a Secretaria de Agricultura e Pesca, com o preço que 

atende o interesse público com valor de R$ 34.368,00 (trinta e quatro mil trezentos e sessenta e oito reais) que 

será pago em 12 (doze) parcelas de R$ 2.864,00 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais) mensais.   

  

 

Sigam-se os ulteriores termos. 

 

Itapoá, 03 de novembro de 2021. 

 

 

 

ANGELA MARIA PUERARI 
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 
 

 


