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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 109/2018  
PROCESSO Nº 840/2018 

 
 OBJETO – Locação de imóvel composto por sala comercial térrea, localizada na Rua Antonio 
Carneiro Neto, nº 683, no Bairro Alvorada, sobre o lote nº 10, da quadra nº 247-A, para instalação da 
Farmácia Municipal Alvorada, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo os gastos com consumo de 
água, de acordo com as especificações abaixo:  

CONTRATADA: LEONILA BRUNING 

CPF: 761.623.619-68 

Item Código Produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

R$ 

Preço 
total 
R$ 

1 65780 Locação de imóvel localizado na Rua Antônio Carneiro 
Neto, nº 683 - Sala comercial - pavimento térreo, no 
Bairro Alvorada, município de Francisco Beltrão - PR, 
pelo período de doze meses.   

12,00 MÊS 1.100,00 13.200,00 

 
 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, Inciso X, da Lei nº 8.666/93. 
 Por não possuir espaço próprio e adequado para a instalação da Farmácia Municipal da Alvorada, alocada hoje 
em pequeno espaço na UBS do Bairro Alvorada, considerando que o imóvel satisfaz as necessidades e possui localização 
privilegiada para os fins a que se destina é que julga útil e necessária a sua locação, onde serão distribuídos remédios 
controlados e não controlados à população usuária do Sistema Único de Saúde. 
        Considerando a necessidade de atender as pessoas carentes na distribuição de medicamentos mais próximo ao 
seu local de moradia, se faz necessário a locação do imóvel. 
        Foram realizadas 3 (três) vistorias no imóvel, cujos laudos são parte integrante deste termo, afim de se resguardar 
os direitos e obrigações das partes contratantes. 
        Vale ressaltar que no valor estimado está incluso o valor da água.  
        O valor total estimado para esta locação é de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), com base no valor mensal do 
aluguel, definido em comum acordo do Município com a proprietária. 
 
        Os recursos orçamentários estão previstos na(s) conta(s): 

DOTAÇÕES 
Exercício 

da 
despesa 

Conta da 
despesa 

Funcional programática Fonte de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2018 3730 08.006.10.301.1001.2058 0 3.3.90.36.16.00 Do Exercício 

Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 
licitação são vinculados a E.C 29/00.   

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

LEONILA BRUNING, inscrita no CPF sob o nº 761.632.619-68, residente na Rua Niterói nº 581 - 
CEP: 85601390 - Bairro: Alvorada na cidade de Francisco Beltrão/PR, considerando o que consta no 
Artigo 24, Inciso X, da Lei de Licitações nº 8.666/93.   

 
A Comissão Permanente de Licitação submete este processo a apreciação e parecer da 

Assessoria Jurídica do Município. 
 

Francisco Beltrão, 18 de outubro de 2018. 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 


