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JUSTIFICATIVA 

Locação de 01 vaga de estacionamento para guarda de veículo oficial do Coren/PR  
Coren Móvel - Veículo modelo IVECO, placa ATQ 8993 

 

PAnº086/2018 

 

EMPRESA CNPJ VALOR MENSAL VALOR TOTAL 

L.M FIDELIS (Box Park) 25.183.378/0001-07 R$180,00 R$2.160,00 
D GONCALVES DOS SANTOS 
ESTACIONAMENTO (Logica Park) 

27.606.061/0001-53 R$185,00 R$2.220,00 

PREMIUM PARK SERVICE 
ESTACIONAMENTO LTDA. 

09.487.373/0001-03 R$300,00 R$3.600,00 

Média mercadológica R$221,67 R$2.660,00 
 

Contratação Indicada 

L.M FIDELIS (CNPJ: 25.183.378/0001-07) 

Valor total da proposta:R$2.160,00 (dois mil,cento e sessentareais) 

 
Forma de Contratação:A contratação será feita por meio de Dispensa de Licitaçãoem virtude da  

Lei nº 8.666/93, Artigo 24, Inciso X:“É dispensável a licitação: [...] 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”. 

 
Justificativa:A locação de 01 (uma) vaga de estacionamento para guarda de veículo oficial - 

Coren Móvel, modelo IVECO, placa ATQ 8993, visapreservarum dos veículos utilizados para o cumprimento 
da atividade fim da instituição – o atendimento aos profissionais de enfermagem para protocolos diversos, 
dentre eles, requerimentos de inscrição profissional, conforme legislação vigente - de maneira 
descentralizada, alcançando os profissionais de enfermagem de todo o Paraná.  A contratação mais 
indicada nesse caso é a da empresa L.M FIDELIS (CNPJ: 25.183.378/0001-07), considerando o valor da 
contratação, que é compatível com o valor de mercado, sendo ainda este o MENOR PREÇO, conforme 
cotação realizada pelo Fiscal do Contrato da locação anterior, e considerando que a localização é uma das 
mais próximas a Sede do Coren/PR, devido as dimensões do veículo e as capacidades dos 
estacionamentos da região emcomportar veículos deste porte, conforme informação recebida verbalmente 
do Fiscal do Contrato anterior, que cotou os preços dos estacionamentos da região.  

 
Regularidade fiscal:Foi verificada a regularidade fiscal da contratada e anexo ao processo 

ascertidões de regularidade com a Receita Federal e PGFN, FGTS,Trabalhista e consulta ao Sicaf, no qual 
a empresa não está cadastrada. 

 
Isto posto, encaminhamos o procedimento ao setor de Contabilidade e ao Financeiro para 

Dotação Orçamentária e Disponibilidade Financeirae, após, à Assessoria Jurídica e Controladoria para 
parecer. 

 
 

Curitiba, 12dedezembrode 2018 
 
 
 

Camila Marya Leite Gubolin 
Assessora Especial 


