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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
MINUTA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2015 

PROCESSO N.º 28/2015 
 

 

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais, justifica o presente termo de dispensa através da fundamentação legal e pelos 

considerandos que seguem abaixo: 
 

Considerando que o local atende o interesse público por se tratar de local adequado 

conforme a Lei n° 8.242 de 12/10/1991, Estatuto da Criança e do Adolescente.  
 

Considerando que o imóvel atende aos interesses da Secretaria quanto a sua 
estrutura e espaço físico. 

 
Considerando que a Secretaria de Educação precisa atender a demanda de 

matrículas para as creches, torna-se necessário alugar uma casa que esteja de acordo com 

nossas necessidades no que diz respeito ao tamanho e localidade desta.  
 

Considerando que há certa dificuldade em encontrar um imóvel em área rural e, que 
os proprietários se interessem em locar para o fim desejado. 

 

Considerando, que a localização é próxima à Escola Alberto Speck facilitando o apoio 
pedagógico à esta extensão, e de fácil acesso para os pais e professores. 

 
Considerando o Parecer jurídico nº 39/2015 da Diretoria Jurídica desta 

municipalidade.  

 
Considerando que o valor a ser pago a titulo de aluguel é compatível com o preço de 

mercado, conforme 03 (três) avaliações realizadas pelos corretores:  
a) RONALDO JOSE DOS SANTOS, Creci nº 17561/SC, no valor de R$ 2.300,00 (dois 

mil e trezentos reais);  
b) TEREZA APARECIDA MALEVSKI MULLHER EIRELE-ME, Creci nº4217/J  no valor 

de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais);   

c) ROSÂNGELA GONÇALVES FERREIRA, Creci nº 12.943/SC, no valor de R$ 
2.300,00 (dois mil e trezentos reais);  

 
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 alvenaria, com aproximadamente 140m2 para 
funcionamento da Creche como extensão da Escola Municipal Alberto Speck, na localidade do 

Saí Mirim. 
3. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Locação de um imóvel (em caráter de Dispensa de Licitação), 

cujo terreno consta no Livro 3-A de Transcrição das Transmissões, às fls. 009, sob nº de 

Ordem 1.404, Registro de Imóveis, Comarca de São Francisco, sito à Estrada Saí Mirim, s/nº, 
localidade de Saí Mirim, área rural, edificado com uma construção em alvenaria com 140 m², 

totalmente murada, contendo 01 cozinha, 01 Sala, 01 Lavanderia, 04 quartos, 03 banheiros, e 
varanda. 
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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$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais ) que será pago em 12 (doze) parcelas de R$ 
2.300,00 (dois mil e trezentos reais) mensais.   

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

conta:  
Descrição  Código Órgão  Unid. Função  Sub- 

função 
Programa Proj. 

ativ 
FR Sub 

elemento 
Fundo Municipal 
de Educação  

340 13 002 12 365 21 2098 10100 33903615 

 
6. PRAZO DE VIGÊNCIA: Inicia em 16/03/2015, finalizando-se em 16/03/2016, podendo ser 

prorrogado ou renovado, ou rescindido a qualquer tempo de acordo com o interesse da 

administração pública. 
 

7. CONTRATADO: MARIA OLINDIA DA SILVA, Brasileira, Agricultora, casada, portadora da 
CI.RG nº2.515.539 SSP/SC e inscrita no CPF: 714.560.749-20, residente a domiciliada a Zona 

Rural, s/nº, na localidade de Saí Mirim, nesta cidade de Itapoá/SC. 
 

 

 
 

Itapoá,10 de março de 2015. 
 

 

SÉRGIO FERREIRA DE AGUIAR  
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC 

Prefeito Municipal  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


