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TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Dispensa de Licitação nº: 083/2022 

 

Afigurando-me que o processo de  contratação direta mediante  dispensa  de licitação mencionado  em 

epigrafe se encontra regularmente desenvolvida dentro dos parâmetros legais, está em ordem e não há 

impugnações ou recursos pendentes de julgamento e, restando ainda presente o interesse na 

contratação/compra que deu ensejo à instauração do processo, RATIFICO o procedimento de que se 

cogita em favor da pessoa abaixo indicada: 

 

ARNOLDO BONATTI, brasileiro, casado, agricultor, CPF nº 217.833.909-30 e  sua  esposa  Sra. 

ELSA BONATTI, brasileira,  inscrita  no CPF sob nº983.757.849-15, residentes e domiciliados na 

Rua Canoinhas no Município de Pomerode, Estado de Santa Catarina 

 
OBJETO: 

 

Item Quantidade Unidade Objeto  Valor 

Unitário 

Valor Total 

1 1 ANO LOCAÇÃO DE PARTE DE IMÓVEL* 

PARA INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DE  EQUIPAMENTOS 

DE  COMUNICAÇÃO (PROGRAMA 

DIGITALIZA BRASIL) 
 

R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 

TOTAL R$6.000,00 

 

 

*Contratação da locação de  parte do imóvel de  propriedade do Sr. ARNOLDO BONATTI, brasileiro, casado, 

agricultor, CPF nº 217.833.909-30 e  sua  esposa  Sra. ELSA BONATTI, brasileira,  inscrita  no CPF sob 

nº983.757.849-15, residentes e domiciliados na Rua Canoinhas no Município de Pomerode, Estado de Santa 

Catarina,  com as  seguintes  características: 

 

‘Parte  de um imóvel com a área de 213.650 m² (duzentos e treze mil, seiscentos e cinquenta metros quadrados); 

extremando, pela frente-Sul, com Clemente Bonatti, antes Matheo Bonatti; fundos-Norte, com Horácio 

Giovanella; pelo lado direito-Oeste, com Sergio Bonatti e pelo lado esquerdo-Leste, com Mário Carlini, 

Severino Perini e Bertoldo Drews, transcrito junto ao 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de 

Timbó/SC., sob Matricula nº 745,  Livro 2 – Registro Geral,  especificamente a  parte  onde  se  encontra  

instalado  o equipamento  de  transmissão de  sinais de  propriedade  do  município  além de   uma  faixa  de  

segurança equivalente  a  um circulo  de  5,00m(cinco metros) de  raio  iniciado  do   fim  das  paredes  do  

equipamento, garantindo-se  a  passagem  de  veículos  da  municipalidade até  a  área  de  INSTALAÇÃO E  

MANUTENÇÃO DOS   EQUIPAMENTOS DE  COMUNICAÇÃO (ANTENA e  adjacências), ficando 

também  incorporado a  contratação da  locação a  passagem de  veículos da municipalidade  até  o local. 
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Os serviços homologados deverão ser  prestados  e  contratados conforme o artigo 9º da  Lei nº 10.520, 

de 17 de julho de 2002 combinado  com o  artigo 62 da  Lei nº   8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

que cada  ordem de  compra  vale  como  contrato. 

As  razões  de  preço  e  escolha do imóvel  foram  justificadas  pelo órgão  requisitante. 

Os  serviços  a  serem  contratados deverão observar  criteriosamente  todo o contido na  requisição e  

nos  demais  atos  integrantes  do presente  processo  administrativo de  contratação  direta. 

 

Rio dos Cedros/SC, 21 de Setembro  de 2022. 
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