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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2020  
PROCESSO Nº 55/2020 

 
OBJETO – Locação do imóvel composto por uma casa em alvenaria, com aproximadamente 

340,00m2, localizado na Rua Sergipe, nº 1047, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, no Município de 
Francisco Beltrão, sobre o lote nº 12, da quadra nº 197, para instalação de um centro municipal de 
educação infantil, pelo período de 36 meses, de acordo com as especificações abaixo:  

LOCADOR: CARMELINO VENTURA 
CPF Nº 037.101.309-72 
 
Item Código Especificação Quantidade Unidade Valor mensal 

R$ 
Valor total R$ 

1 72290 Locação do imóvel composto por uma 
casa em alvenaria, com 
aproximadamente 340,00m2, localizado 
na Rua Sergipe, nº 1047, no Bairro 
Nossa Senhora Aparecida, no Município 
de Francisco Beltrão, sobre o lote nº 12, 
da quadra nº 197, para instalação de um 
centro municipal de educação infantil. 

36 MÊS 6.500,00 234.000,00 

 
JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, alínea X, da Lei nº 

8.666/93. 
Muitos pais estão tendo dificuldade para matricular os filhos em CMEIS públicos. Atualmente 

o município disponibiliza a matrícula em dezenove unidades, ainda assim tem um déficit de 
aproximadamente mil vagas. Algumas famílias estão recorrendo à Justiça para garantir o direito de ter a 
criança matriculada. Sem capacidade para colocar todo mundo no ensino infantil, a Secretaria de 
Educação está investindo no aluguel de imóveis particulares para tentar diminuir o problema. 

Atualmente, Francisco Beltrão tem aproximadamente duas mil crianças em creches e mil 
aguardando uma vaga. A medida para tentar diminuir o déficit é, em vez de construir, alugar imóveis. 
Uma alternativa mais rápida de atender as crianças. Enquanto a construção de uma unidade pode levar 
até três anos, a adequação e aluguel de outro espaço levam, em média, três meses. 

Para tanto se faz necessária a locação de espaço com tamanho e ambiente adequado para 
a situação, é um espaço amplo, com boa localização, estacionamento, possível de adaptações para 
utilização com crianças 

A contratação enquadra-se no artigo 24, da Lei n.º 8.666/93, conforme segue: 
Art. 24. É dispensável a licitação: (...) 
 X - para a compra ou locação de imóvel destinado ao 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.  

Ainda, afirmamos que o valor da locação foi estabelecido através de avaliações realizadas 
por profissionais da área, conforme comprovado na documentação anexa ao processo, sendo que o 
espaço é singular nesta cidade. 

Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte 

3320 07.002 12.365.1201.2.042 3.3.90.36.15.00 104 
Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de 
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licitação são oriundos da receita vinculada a Educação Básica. 
A Comissão Permanente de Licitações é de parecer favorável a locação do imóvel de 

propriedade do senhor CARMELINO VENTURA, inscrito no CPF sob o nº 037.101.309-72, portador de 
RG nº 543.531-5-PR, residente atualmente na Rua Sergipe, 1047  - CEP: 85601-040 – Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, 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, 20 de janeiro de 2020. 
 
 

Samantha Marques Pécoits 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 04/2020, em 20 de janeiro de 2020. 

 
 
 

Cleber Fontana 
Prefeito Municipal 

 


