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ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR 

CNPJ: 83.074.302/0001-31 

AV. SANTA CATARINA, 195 

C.E.P.: 89500-000 - CAÇADOR – SC  

  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 

 
  

O Prefeito Municipal, Saulo Sperotto, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista 
do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e/ou pela(o) pregoeira(o), 
resolve: 
  
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 
 
  
a) Licitação nº: DL 01/2022 
b) Modalidade: Dispensa por Justificativa 
c) Data Homologação: 22/02/2022 
d) Objeto da Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA 
FÍSICA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 
II 
e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):  
 
  
 169 - IMOBILIARIA BELLO LTDA (85.281.707/0001-76) 
 
 

Data 
Adjudicação 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Quantidade 

Valor 
unitário 

(R$) 

Valor 
total (R$) 

22/02/2022 1 

74723 - LOCAÇÃO 
DE ESTRUTURA 
FÍSICA PARA 
FUNCIONAMENTO 
DO CENTRO DE 
ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL - 
CAPS II 
Trata-se de 
manifestação 
técnica pertinente a 
locação de espaço 
para sede do centro 
de Atenção 
Psicossocial II, nos 

UN 12 7.900,00 94.800,00 
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termos do processo 
licitatório nº 
35/2021, do 
chamamento 
público nº 03/2021, 
publicado no sítio 
eletrônico da 
Prefeitura de 
Caçador. 
Inicialmente, 
justifica-se a 
necessidade de 
locação de novo 
espaço físico a fim 
de atender projeto 
terapêutico aos 
usuários do serviço, 
de modo adequado 
e efetivo, de acordo 
com as diretrizes do 
Ministério da 
Saúde. Destaca-se 
que a atual sede de 
utilização dos 
serviços não possui 
espaço físico para 
atendimento destas 
diretrizes, pois, a 
estrutura é 
insuficiente, 
inexistindo espaço 
amplo e aberto para 
atividades 
terapêuticas e de 
recreação. Pontua-
se as observações 
da equipe técnica 
do Centro de 
Atenção 
Psicossocial: 
Acessibilidade 
inadequada; 
Ausência de 
refeitório para 
utilização dos 
usuários; 
Inexistência de 
espaço terapêutico 
externo; Divisão 
inadequada dos 
espaços, 
inexistindo 
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recepção na 
entrada interna do 
estabelecimento, 
ocasionado mal 
atendimento e 
acolhimento do 
usuário; Espaço 
inadequado para 
preparação da 
alimentação dos 
usuários; Existência 
de consultórios com 
abertura para 
sacadas, 
possibilitando risco 
de queda aos 
usuários; Área de 
embarque e 
desembarque dos 
usuários 
inadequada e 
insegura. Extrai-se 
da matrícula nº 
3.872, expedida 
pelo Registro de 
Imóveis da 
Comarca de 
Caçador, acostado 
à fls. 46-51  Do 
processo licitatório, 
a área total de 
398,00m² referente 
ao imóvel 
atualmente utilizado 
para sede do 
Centro de Atenção 
Psicossocial II, de 
propriedade de 
LUIZO WALTER 
GAST e MARLY 
CELESTINA 
ROSSETI GAST. 
Em decorrência dos 
pontos acima 
delineados, 
justificou-se a 
abertura de edital 
de chamamento 
público para 
locação de novo 
espaço, não sendo 
pertinente, 
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portanto, a escolha 
por este para 
manutenção das 
atividades de 
saúde. De outro 
norte, apresentou-
se proposta para 
locação de sediar o 
novo espaço a 
propriedade 
cadastrada no 
Registro de Imóveis 
da Comarca de 
Caçador sob 
matrícula nº 6.638, 
conforme fls. 96-97 
do processo 
licitatório, situada 
na Rua Fernando 
Machado, nº 360, 
Centro, de 
propriedade de 
BEATRIZ 
BARICHELLO 
BOSKIVIC e 
ALEXANDRE 
BOSKOVIC, com 
área total de 
800,00m². Diante 
da proposta 
apresentada, e a 
vistoria do espaço 
pela equipe técnica, 
concluindo que os 
pontos delineados e 
deficientes da atual 
locação serão 
sanados na 
eventualidade de 
escolha por este 
imóvel, manifesta-
se esta equipe 
técnica pela 
escolha da 
proposta 
apresentada pelo 
imóvel da matrícula 
nº 6.638 

Total 94.800,00 

  
Caçador, 22/02/2022  
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       ____________________________________________ 
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal 

  

  

 


