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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
  
 
Aos 14º (décimo quarto) dia do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e um, às 09:00 
(nove horas) prédio da Prefeitura Municipal de Passira, Estado de Pernambuco, reuniu-se 
os membros da Comissão Permanente de Licitação, composta por EDUARDO MANOEL 
DA CRUZ, ABEL ANDRÉ DA SILVA E MARIA ÂNGELA DE ANDRADE SILVA – 
PRESIDENTE E MEMBROS.  Com finalidade de apreciarem o processo de DISPENSA 
Nº 013/2021, para locação de um poço artesiano, localizado no Sitio Tamanduá da 
Passira neste Município de Passira - PE, na propriedade da Sra. Elizabete Urbano de 
Freitas, que limitasse do lado esquerdo com o Sr. Maurilio da Silva Galdino, do lado 
direito com a Sra. Severina Bezerra do Nascimento, neste Município de Passira – PE, 
com uma vazão de 7.000 (sete) mil litros por horas, para atender aproximadamente 120 
(cento e vinte) famílias, cujo a  proprietária é a Sra. Elizabete Urbano de Freitas, 
brasileira, solteira, portadora do RG. Nº 1.809.172 SDS/PE e CPF nº 300.591.194-20, 
residente nesta Cidade de Passira/PE, no valor mensal de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais), valor total de R$ 12.000,00 ( doze mil reais), para atender a necessidade da 
população da comunidade do Sítio Tamanduá da Passira, neste Município de Passira, 
através da rede do sistema de abastecimento.  Inicialmente foi analisado o parecer 
jurídico, com a solicitação e justificativa do Secretário de Agricultura do Município de 
Passira-PE, parte do Processo, que dispõe sobre Dispensa de licitação para contratação 
do referido objeto. A decisão desta Comissão, por unanimidade acatou o Parecer da 
Assessoria Jurídica, pela economicidade e cumprimento a todas as exigências da Lei, 
tendo em vista que a referida contratação, indiscutivelmente, inviabiliza o processo 
licitatório nos termos do art. 24, inciso X. Em seguida o Presidente determinou que fosse 
imediatamente comunicado ao Sr. Prefeito do Município de Passira/PE, a decisão que 
dispensou a licitação, para a devida ratificação e posterior publicação na forma da Lei. 
Nada mais havendo a tratar foi à reunião dada por encerrada e lavrada a presente ata que 
depois de lida e achada conforme vai assinada pelos membros da respectiva comissão. 
 

Passira, 13 de Abril de 2021. 
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