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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2021  
PROCESSO Nº 278/2021 

 
OBJETO:  Locação de imóvel localizado na Rua Bahia, nº 374, no bairro Presidente Kennedy, 

para a instalação do Ambulatório de Saúde Mental, pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as 
especificações abaixo:  

 
LOCADOR: HÉLIO SCHEID 
CPF Nº: 083.959.939-00 

ITEM 

 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO UN QUANT. VALOR UNITÁRIO 

R$ 

VALOR TOTAL 

R$ 

01 76334 Locação de imóvel localizado na Rua Bahia, nº 374 – casa, 
Bairro Presidente Kennedy, município de Francisco Beltrão 
– PR, pelo período de doze meses. 

MÊS 12,00 4.940,00 59.280,00 

 
VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2021 R$ 59.280,00 

 
       JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO: Enquadramento no Artigo 24, inciso X, da Lei 
8.666/93. 
 Por não possuir espaço próprio e adequado para a instalação da Clínica de Saúde Mental, 
considerando que o imóvel satisfaz as necessidades e possui localização privilegiada para os fins a que 
se destina e que julga útil e necessária a sua locação, onde serão proporcionados os serviços de 
atendimento psicológico, psiquiátrico e oficinas terapêuticas à população usuária do Sistema Único de 
Saúde. 
       Em novembro de 2018 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, 
resultando na média das avaliações em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 
       No início de 2019 fora negociado com o proprietário uma redução do valor que resultou em R$ 
4.000,00 (quatro mil reais), sendo realizado contrato de locação. 
       Em 2020, houve um reajuste do valor para R$ 4.292,15 (quatro mil, duzentos e noventa e dois 
reais e quinze centavos)                
Considerando a falta de documentação do proprietário não houve tempo hábil para a realização de 
aditivo de prazo.  
        Considerando que em 2020 a locação foi reajustada ao valor de R$ 4.292,15 (quatro mil, 
duzentos e noventa e dois reais e quinze centavos) e para 2021 havia sido negociado com o proprietário 
mais 15 % de aumento. 
        Para tanto, o valor total estimado para esta locação é de R$ 4.940,00 (quatro mil e novecentos e 
quarenta reais), com base no valor mensal do aluguel, definido em comum acordo do Município com o 
proprietário. 

 Os recursos orçamentários estão previstos na conta: 

Conta 
Órgão/ 

Unidade 
Funcional programática Elemento de despesa Fonte Saldo orçamentário R$ 

6080 08.006 10.302.1001.2.063 3.3.90.36.15.00 494 20.000,00 
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Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata a presente dispensa de licitação são 
vinculados a Rodoviária Pública Municipal. 

A Comissão de Licitações, considerando o que consta no Artigo 24, inciso X, da Lei 8.666/93, é 
de parecer favorável a contratação do Senhor HÉLIO SCHEID, CPF Nº: 083.959.939-00, residente na 
Romeu Lauro Werlang, nº 228, Centro, Francisco Beltrão – Pr. 

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

Francisco Beltrão, 06 de abril de 2021. 
 

Nileide T. Perszel 
Presidente da Comissão de Licitações 

 
De acordo com a dispensa de licitação nº 40/2021, em 06 de abril de 2021. 

 
 

                         Cleber Fontana 
                        Prefeito Municipal 


