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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Timbé do Sul 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2022 

DISPENSA DE LICITAÇÃO  

Objeto: Aquisição de 01 (um) terreno urbano, matriculado no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Turvo/SC, sob o nº 24.867, sito no 

Loteamento São Luiz, no município de Timbé do Sul/SC, com a seguinte 

descrição: um terreno urbano, com área de 364,00m² (trezentos e sessenta 

e quatro metros quadrados), sito no Loteamento São Luiz, neste 

município de Timbé do Sul/SC, sendo o Lote nº 7, quadra 14, setor 04, 

com formato retangular, com 14,00m (quatorze metros) de frente por 

26,00m (vinte e seis metros) de fundos, distante 56,00m (cinquenta e seis 

metros) da esquina da Rua Hector Bernhardt, confrontando: frente ao 

oeste com a Rua Luiz Pezente, fundos ao leste com lote nº 10; 

extremando ao sul com o lote nº 6 e ao norte com área pertencente ao 

município de Timbé do Sul/SC. 

Comprador: Município de Timbé do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 

82.915.232/0001-34, com sede na Rua Prefeito Aristides Jose Bom, 215 – 

Centro, no município de Timbé do Sul/SC 

Vendedor: Zelindo Mota, portador do R.G. nº 1.532.508 – SSP/SC, CPF 

nº 486.625.859-49, e sua esposa Valdina Pelizzari Mota, portadora do 

R.G. nº 3.597.208 – SSP/SC, CPF nº 017.850.859-48, residentes no 

município de Timbé do Sul/SC. 

Valor: O valor do imóvel é de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) 

Base legal: Art. 24, inciso X da lei 8.666/93; Lei Municipal nº 2.100 de 

11/10/2022. 

Justificativa da razão da escolha: O imóvel foi selecionado para 

incorporação da área ao patrimônio público, sendo o referido terreno 

adjacente a área já existente de propriedade do município, e tem por 

finalidade futura ser utilizada oportunamente na implantação de projetos 

de interesse público municipal. 

Justificativa do valor: O valor é demonstrado através da avaliação feita 

por comissão própria, nomeada pela Portaria nº 59 de 29/09/2022, bem 

como pela avaliação imobiliária feita por profissional do ramo 

imobiliário da Região, isto é, compatível com valor praticado no 

mercado.   

Timbe do Sul/SC, 19 de outubro de 2022. 

Celso da Silva 

Secretário de Administração e Finanças 
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