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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2022 

PROCESSO Nº 02/2022 

 

ANGELA MARIA PUERARI, Diretora de Administração, conforme Decreto Municipal nº 3479/2018, e 

THOMAZ WILLIAM PALMA SOHN, Secretário Municipal de Segurança Pública e Trânsito, no uso de suas atribuições 

legais, justificam o presente termo de Dispensa de Licitação mediante as seguintes considerações: 

 

Considerando que o contrato de locação do prédio que sedia atualmente a Secretaria de Segurança Pública 

e Trânsito está próximo de seu vencimento; 

 

Considerando que o imóvel que sedia atualmente a Polícia Militar de Itapoá foi colocado a venda; 

 

Considerando que dado o crescimento da corporação, a qual foi transformada em Companhia da PMSC, está 

exigindo um espaço maior e mais adequado às demandas administrativas; 

 

Considerando a localização estratégica do imóvel que facilita a locomoção da PMSC a todos os bairros do 

município e o acesso da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito à sede da Prefeitura Municipal de Itapoá; 

 

Considerando que para melhor aproveitamento das atividades de fiscalização da Secretaria de Segurança 

Pública e Trânsito é de fundamental importância que esteja próximo fisicamente da PMSC; 

 

Considerando que o imóvel objeto da contratação, atende as finalidades a que se destina, de acordo com as 

necessidades de instalação e localização;  

 

Considerando que Laudo de Avaliação Imobiliária que estimou o valor da locação em R$ 17.843,58 

(dezessete mil oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos) mensais e, no entanto, o locador firmou sua 

proposta em R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais);  

 

Considerando o Parecer Jurídico nº 013/2022 da Procuradoria Jurídica desta municipalidade.  

 

Autoriza a locação do objeto abaixo descrito: 

 

1. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X da Lei n 8.666/93. 

 

2. OBJETO: Locação de um imóvel (em caráter de dispensa de licitação), com área total de 615,30m², constituído de dois 

pavimentos, em alvenaria, piso térreo com área de 268,15m², contendo 2 banheiros, área para cozinha, garagem com 5 

vagas cobertas e piso superior com área de 241,95m², contendo 3 banheiros, localizado na Avenida Ana Maria Rodrigues de 

Freitas, n° 1.193, Lote nº 005 da Quadra nº 001, do Loteamento São José, registrado no Registro de Imóveis da Comarca 

de Itapoá, sob a matrícula de nº 28.508 – Livro nº 2 – Ficha nº 1, para sediar a Secretaria Municipal de Segurança 

Pública e Trânsito e a Polícia Militar de Itapoá. 

 

3. FINALIDADE: Instalação da Sede da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito e Companhia da Polícia Militar de SC. 

 

4. VALOR E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO E FUNDAMENTO DAS DESPESAS: O preço total para locação deste imóvel, 

para efeitos financeiros, fiscais e orçamentários, totaliza o valor de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) que 

será pago em 12 (doze) parcelas de R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais) mensais. 

 

5. DOS RECURSOS PARA ATENDER ÀS DESPESAS: Correrá pela dotação orçamentária conta:  
 

Descrição Cód. Órgão Unid. Função Subfunção Progr. Proj/Ativ. FR Subelemento 

Segurança e 

Trânsito 

248 009 002 020 608 012 2048 01000000 333903615 
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6. PRAZO DE VIGÊNCIA: Inicia em 10/01/2022, finalizando-se em 10/01/2022, podendo ser prorrogado ou renovado, ou 

rescindido a qualquer tempo de acordo com o interesse da Administração Pública. 

 

7. LOCADOR: A empresa VOLTOLINI & SOARES DA SILVA LTDA, com sede à Av. André Rodrigues de Freitas, nº 

1.136, Itapema do Norte, na cidade de Itapoá/SC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.259.419/0001-41 e Inscrição Estadual 

nº 256.148.473, representada neste ato pelo sócio administrador, o Sr. VALENTIN VOLTOLINI, portador do CNPF/MF nº 

419.881.321-34 e do CI.RG nº 2941281 SSP/SC. 

 

 

Itapoá, 25 de janeiro de 2022. 

 

 

 
ANGELA MARIA PUERARI 

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO 
DECRETO MUNICIPAL Nº 3479/2018 

 
 
 

 
THOMAZ WILLIAM PALMA SOHN  

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO 

 


