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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 13/2016 
PROCESSO Nº 213/2016 

OBJETO – Locação da sala para instalação da Procuradoria do Estado do Paraná,  de acordo com as 
especificações abaixo:  

EMPRESA CONTRATADA: 3 ª AÇÃO TERCERIZAÇÃO LTDA 

CNPJ: 81.744.534/0001-24 

Item Código Especificação Quantidade Unidade Valor unitário 
máximo estimado 

R$ 

Valor total máximo 
estimado R$ 

1 49586 Locação da sala comercial com área de 
192,00m², localizada no Edifício empresarial 
Araça Grande, na esquina das ruas 
Florianópolis e Octaviano Teixeira dos Santos, 
nº 530, para fins de utilização para, instalação 
da Procuradoria do Estado do Paraná 

12,00 UN 2.325,00 27.900,00 

VALOR TOTAL R$ 27.900,00 

JUSTIFICATIVA: Enquadramento no Artigo 24, alínea X, da Lei nº 8.666/93. 
           

           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  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. 

           Foi firmado Convenio entre o Município e o Estado do Paraná, por intermédio da 

Procuradoria Geral do Estado e, conforme consta na Clausula terceira, parágrafo 2°, inciso II, o 

Município é responsável pela disponibilização de um imóvel adequado para a instalação do Órgão.                              

                  Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente ofício são 
oriundos da receita própria do município.  
 
Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

310 03.002 04.122.0403.2.056 3.3.90.39.10.00 000 

                 A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da empresa 
3ª AÇÃO TERCEIRIZACAO LTDA - EPP., inscrita no CNPJ  sob o nº 81.744.534/0001-24, estabelecida na 
R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 228 Q 278 L 01A S 01 A 5 - CEP: 85601030 - BAIRRO: 
CENTRO CIDADE/UF: Francisco Beltrão/PR, considerando o que consta no Artigo 24, Inciso II, da Lei de 
Licitações nº 8.666/93 e os valores obtidos na pesquisa de preços realizada com fornecedores, que integra 
o presente processo.   

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

Francisco Beltrão, 23 de março de 2016. 

 
João Thiago Duarte 

Presidente da Comissão de Licitações 


