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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 68/2014 
PROCESSO Nº 1051/2014 

 
 

OBJETO – Locação de imóvel, para instalação da Biblioteca Pública Municipal.,  de acordo com 
as especificações abaixo:  

ITEM 
 

CÓDIGO Descrição  QUANT UN VALOR 
MENSAL R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

01 42066 Locação de sala comercial, localizada no andar térreo do edifício 
“Ilha do Mel”, na rua Romeu Lauro Werlang nº 849, centro, na cidade 
de Francisco Beltrão, com 381,85 m

2
, lote nº 06,quadra nº 177, loja 

nº 01, para a instalação da Biblioteca Pública Municipal, pelo período 
de 12(doze) meses. 

12 Mês 4.800,00 57.600,00 

                         

                         Enquadramento no Artigo 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93. 
 

Justificativa: A Administração não possui espaço próprio suficiente para 
instalação da Biblioteca Pública Municipal. 

É dispensável de licitação a locação de imóvel destinado a atendimento das 
finalidades precípuas da Administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a 
sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. 
Nesse sentido, considerando que o imóvel satisfaz as necessidades de instalação e localização para os 
fins a que se destina e considerando que o valor do aluguel do mesmo encontra-se compatível com o 
valor de mercado, impõe-se a locação mediante dispensa de licitação. 
                      Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa 
de licitação são vinculados a educação básica. 
 
                         Os recursos orçamentários estão previstos na conta:  
 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

2440 07.003 12.122.1201.2.005 3.3.90.36.15.00 104 

 
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da 

empresa SIDICLEI DEMARTINI., inscrito no CPF  sob o nº 746.260.190-72, estabelecido na RUA 
PALMAS, 1800  - CEP: 85601650 - BAIRRO: CENTRO CIDADE/UF: Francisco Beltrão/PR, 
considerando o que consta no Artigo 24, Inciso X, da Lei de Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos 
na pesquisa de preços realizada com  os corretores imobiliários credenciados do município, que 
integra o presente processo.   
 

A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer 
da Assessoria Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 02 de outubro de 2014. 

 
 

Cidney Barbiero Filho 
Presidente da Comissão de Licitações 


