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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2018  
PROCESSO Nº 281/2018 

 
OBJETO – Locação do imóvel localizado na Avenida Presidente Getulio Vargas, nº 

936, no bairro São Miguel, com área de 124,35m2, pelo período de 12 meses, para instalação da 
farmácia municipal cidade oeste.,  de acordo com as especificações abaixo:  

 

Item Código  Especificação Quantidade Unidade Valor mensal 
R$ 

Valor total R$ 

1 53749 Locação do imóvel localizado na 
Avenida Presidente Getulio Vargas, nº  
936, no bairro São Miguel, com área de 
124,35m2, pelo período de 12 meses, 
para instalação da Farmácia Municipal 
Cidade Oeste.   

12 MES 840,00 10.080,00 

 
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 24, Inciso X - Lei nº 8.666/93. 
 
JUSTIFICATIVA: Por não possuir espaço próprio e adequado para a instalação da 

Farmácia Municipal Cidade Oeste, alocada no Bairro São Miguel, para atender a população na 
distribuição de medicamentos em local mais próximo de sua residência, se faz necessária a locação do 
imóvel objeto deste processo. 

O imóvel que está sendo locado satisfaz as necessidades e possui localização 
privilegiada para os fins a que se destina e possibilita o acesso fácil à população dos bairros próximos. 

 
O valor da locação foi definido com a proprietária e está de acordo com o valor de 

mercado, conforme consta nas avaliações anexas. 
 
Os recursos financeiros para pagamento da despesa são oriundos da receita vinculada a 

saúde EC 29/00. 
Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 
 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3760 08.006 10.301.1001.2.058 3.3.90.36.15.00 000 
 

A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a contratação da locação, 
da senhora DIVA FAGUNDES., inscrita no CPF sob o nº 225.164.929-87 estabelecida na Avenida 
Prefeito Guiomar Jesus Lopes, 94  - CEP: 85602510, no Bairro SAO MIGUEL, na cidade de 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, 03 de abril de 2018. 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 


