
DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, 

RELATIVA AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2016 
 

 

Reconheço e RATIFICO a DISPENSA de licitação para Locação de 
imóvel com área de 248,32m² (duzentos e quarenta e oito 

metros e trinta e dois decímetros quadrados), constituído de 
dois pavimentos, sendo o térreo composto por uma área de 

serviço, uma cozinha, dois banheiros, três salas, um hall de 
entrada, uma garagem; o pavimento superior é composto por 

um banheiro, uma sala com banheiro, uma sala, corredor e duas 
salas com sacada, ao fundo do imóvel há outra área construída, 

composta por dois pavimentos, sendo, o térreo constituído por 
uma sala e banheiro; e o pavimento superior constituído por 

uma sala, devendo-se excluir da locação a área construída ao 
fundo do imóvel, caracterizada por dois pavimentos, sendo, o 

térreo constituído por uma sala e banheiro; e o pavimento 
superior constituído por uma sala. O imóvel é registrado sob a 

matrícula de n.º 32.651, Livro 02, do Cartório de Registro de 

Imóveis de Pitangui/MG. O proprietário é Pap Factoring Ltda-
ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.571.868/0001-53, com 

fundamento no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93, atendido ao 
disposto no parágrafo único do art. 26 do mesmo diploma legal, tendo 

em vista o constante do presente processo. 
 

 

CONTRATADA VALOR MENSAL R$ 

Pap Factoring Ltda ME 1.056,00 

 

 
 

Prefeitura Municipal de Papagaios, 01 de março de 2016. 
 

 
Marcelino Ribeiro Reis 

Prefeito Municipal 
 



RESULTADO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 DO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2016 
 

A Prefeitura Municipal de Papagaios, através da Comissão Permanente 

de Licitação, torna público o resultado do Processo Licitatório nº 
040/2016, Dispensa de Licitação nº. 002/2016, na forma que segue:  

 
Contratado: Município de Papagaios 

 
Contratante: Pap Factoring Ltda ME 

 
Objeto: Locação de imóvel com área de 248,32m² (duzentos e 

quarenta e oito metros e trinta e dois decímetros quadrados), 
constituído de dois pavimentos, sendo o térreo composto por uma área 

de serviço, uma cozinha, dois banheiros, três salas, um hall de entrada, 
uma garagem; o pavimento superior é composto por um banheiro, uma 

sala com banheiro, uma sala, corredor e duas salas com sacada, ao 
fundo do imóvel há outra área construída, composta por dois 

pavimentos, sendo, o térreo constituído por uma sala e banheiro; e o 

pavimento superior constituído por uma sala, devendo-se excluir da 
locação a área construída ao fundo do imóvel, caracterizada por dois 

pavimentos, sendo, o térreo constituído por uma sala e banheiro; e o 
pavimento superior constituído por uma sala. O imóvel é registrado sob 

a matrícula de n.º 32.651, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Pitangui/MG. O proprietário é Pap Factoring Ltda-ME, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 08.571.868/0001-53. 
 

Fundamento legal: Art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93 
 

Valor Mensal R$ 1.056,00 (Um mil e cinquenta e seis reais). 
 

Despacho de Ratificação: Prefeito Municipal 
 

Publicado em 01/03/2016 no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme 

Lei Municipal 1.190/2005. 
 

 
 

___________________________________ 
Cláudia Juliana Vieira 

Presidente da Comissão 



EXTRATO DO CONTRATO RELATIVO AO PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 040/2016. 
 

Contratante: Município de Papagaios 

 
Contratada: Pap Factoring Ltda Me 

 
Objeto: Locação de imóvel com área de 248,32m² (duzentos e 

quarenta e oito metros e trinta e dois decímetros quadrados), 
constituído de dois pavimentos, sendo o térreo composto por uma área 

de serviço, uma cozinha, dois banheiros, três salas, um hall de entrada, 
uma garagem; o pavimento superior é composto por um banheiro, uma 

sala com banheiro, uma sala, corredor e duas salas com sacada, ao 
fundo do imóvel há outra área construída, composta por dois 

pavimentos, sendo, o térreo constituído por uma sala e banheiro; e o 
pavimento superior constituído por uma sala, devendo-se excluir da 

locação a área construída ao fundo do imóvel, caracterizada por dois 
pavimentos, sendo, o térreo constituído por uma sala e banheiro; e o 

pavimento superior constituído por uma sala. O imóvel é registrado sob 

a matrícula de n.º 32.651, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Pitangui/MG. O proprietário é Pap Factoring Ltda-ME, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 08.571.868/0001-53. 
 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 002/2016 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93. 
 

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:  Ficha 00198   

 Órgão: 02 Prefeitura Municipal 
 Unidade: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
 Sub-Unidade: 02.03.20 ASSESSORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 Funcional Programatica: 04.181.0174.2026 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM POLÍCIA CIVIL 
 Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 
 Fonte de Recurso: 1.00.00 Recursos Ordinários 

 

VALOR DO CONTRATO: R$ 10.560,00 (dez mil quinhentos e sessenta 
reais). 

 
VIGÊNCIA: 01/03/2016 a 31/12/2016 

 
Publicado em 10/07/2016 no Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme 

Lei Municipal 1.190/2005. 
 

 
________________________________ 

Claudia Juliana Vieira 
Presidente da Comissão 



 


