
 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
Estado do Paraná 

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2016 
PROCESSO Nº 597/2016 

 
OBJETO – Locação da sala comercial 1, de 369,60 M2, localizada na rua Romeu Lauro Werlang, 345, 
centro, térrea e sobre loja, com duas vagas de garagem, sobre o lote 23-A, da quadra 278, para 
instalação do Instituto de Criminalística, pelo período de doze meses, considerando a rescisão do 
contrato nº 176/2016, originado da dispensa de licitação nº 14/2016, de 23/03/2016,  de acordo com as 
especificações abaixo:  

Item Código Especificação UN Quantidade Valor Mensal 
R$ 

Valor total 
estimado R$ 

01 53008 Locação da sala comercial 1, de 369,60 M2, 

localizada na rua Romeu Lauro Werlang, 345, 

centro, térrea e sobre loja, com duas vagas de 

garagem, sobre o lote 23-A, da quadra 278, pelo 

período de doze meses. 

MÊS 12 4.125,33 12.350,00 

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

                   Houve a rescisão do contrato nº 176/2016, originado da dispensa de licitação nº 

14/2016, de 23/03/201, em virtude do preço da locação haver sido fixado aquém dos valores obtidos 

nas avaliações do imóvel.  

É dispensável de licitação a locação de imóvel destinado a instalação do Instituto 

de Criminalística, 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, conforme avaliações em anexo ao processo e conforme valor pago pelo contrato antigo, 

impõe-se a locação mediante dispensa de licitação. 

               Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa 
de licitação são oriundos da receita própria do município 

                      Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

0300 03.002 04.122.0403.2.056 3.3.90.36.15.00 000 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da 
empresa MARIO FERNANDO MACHADO MEDINA., inscrita no CNPJ  sob o nº 625.436.520-00, 
estabelecida na RUA PORTO ALEGRE, 21  - CEP: 85601480 - 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 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, 24 de agosto de 2016. 

 
João Thiago Duarte 

Presidente da Comissão de Licitações 


