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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DISPENSA Nº 013/2021 

 
TERMO DE DISPENSA 

 
DOS FATOS 
 
 
 O Prefeito do Município de Passira- PE solicitou desta Comissão a formalização de 
processo para o 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 Sitio Tamanduá da 
Passira, neste Município de Passira, através da rede do sistema de abastecimento, cuja 
finalidade destinar-se-á à atender a população daquela região, haja vista as 
complexidades e peculiaridades de que se revestem essa negociação e a utilização do 
mesmo para o atendimento vital de uma das necessidades da população, onde sua 
paralização causaria dano à satisfação do interesse público, principalmente neste período 
de pandemia. 
 
Restou devidamente demostrado que a Prefeitura Municipal de Passira não dispõe de 
poços de sua propriedade que atenda a necessidade da comunidade supracitada. 
  
DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
 Em concordância com o parecer da Assessoria Jurídica Municipal e a justificativa do 
Secretário Municipal de Agricultura, esta Comissão Permanente de Licitação, conclui pela 
DISPENSA de Licitação para locação dos respectivos imóveis, conforme os preceitos 
legais contidos no artigo 24, inciso X, da Lei n.º8.666 de 21.06.1993 com as atualizações. 
Eis o que diz a aludida Lei: 
 

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. 
 

Acerca do aludido no destaque legal acima, conforme já justificamos nos parágrafos anteriores, a 
locação em comentário destina-se ao atendimento de finalidade pública.   
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    Por esse diapasão, no âmbito doutrinário, escreveu Marçal Justen Filho1: 

A ausência de licitação deriva da impossibilidade de o interesse sob 
tutela estatal ser satisfeito através de outro imóvel, que não aquele 
selecionado. As características do imóvel (tais como localização, 
dimensão, edificação, destinação, etc.) são relevantes, de modo que 
a Administração não tem outra escolha. Quando a Administração 
necessita de imóvel para destinação peculiar ou com localização 
determinada, não se presa atender seus interesses ou não o 
encontra. Na primeira hipótese, cabe-lhe adquirir (ou locar) o imóvel 
disponível; na segunda, é impossível a locação ou aquisição.   (grifo 
nosso) 

    E o autor arremata: 

A contratação depende, portanto, da evidenciação de três requisitos, 
a saber: a) necessidade do imóvel para desempenho das atividades 
administrativas; b) adequação de um determinado imóvel para 
satisfação das necessidades estatais; c) compatibilidade do preço 
(ou aluguel) com os parâmetros de mercado. 

      Pelo que se depreende à luz de todo exposto, conclui-se que o imóvel em 
questão atende plenamente aos requisitos elencados como condicionantes pelo autor. 

   Não obstante o fundamento regulamentar acima, citamos como 
suplementação do presente processo, o que está descrito por outros doutrinadores renomados no 
assunto de Licitações e Contratos Públicos, senão vejamos:  

   O Dr. Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, descrevendo sobre Dispensa de 
Licitação, foi muito abrangente no livro [Contratação direta sem licitação. Brasília: Brasília Jurídica, 
1995], certamente o livro mais completo já publicado até hoje sobre as contratações sem licitação, 
seja por dispensa ou por inexigibilidade. Para exemplificar vejamos, a seguir, parte de seus 
comentários sobre dispensa [pp. 99-101]: 

 

Em síntese, inobstante vários autores comungarem do entendimento 
de que sempre que houver viabilidade de competição deve o 
administrador promover a licitação, para assegurar a garantia do 
princípio da isonomia, não parece, data vênia, ser essa a melhor 
exegese. 

 Quando o legislador estabeleceu a possibilidade de contratação 
direta, mediante a dispensa do procedimento licitatório, em princípio 
reconheceu que era viável a competição – aliás, caso contrário teria 
elencado como inexigibilidade – mas que o Administrador teria 
autorização para dispensar a realização do certame visando o 
atendimento de outros princípios tutelados pela Constituição Federal.
  

 
1 JUSTEN Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética, São Paulo, 2010, 14ª 
Ed. p.323. 
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   O específico caso sob comento tem sua conceituação exarada no que se 
refere o respeitável doutrinador, porquanto a opção do Administrador pela dispensa do processo 
licitatório, no caso presente, atende ao normativo Constitucional, principalmente, quanto aos 
princípios da legalidade, bem como a preceitos descritos na Lei Federal 8.666/93, Art. 24, inciso 
X. 

   Indispensável, portanto, citar o posicionamento do TCU, acerca do assunto 
em tela, vejamos: 

Jurisprudência do TCU 

“10. O Art. 24, inciso X, da Lei de Licitações estabelece ser 
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’. 

11. Verifica-se, portanto, que a utilização desse dispositivo só é 
possível quando se identifica um imóvel específico cujas instalações 
e localização sinalizem que ele é o único que atende o interesse da 
Administração.” (Acórdão nº 444/2008, Plenário, rel.Min. Ubiratan 
Aguiar)  (grifo nosso) 

 
 
 

 
Nesse contexto de reconstrução do Município, procura-se melhorar a administração 
pública, trazendo expressamente no art. 37, caput CF, diversos princípios, uns já 
anteriormente positivados e outros não, todos, no entanto, com o objetivo de proteger a 
administração pública de atos ímprobos dos administradores ao manusear o dinheiro 
público. 
 
 
DA ESCOLHA DO CONTRATANTE 

 O executante há de satisfazer os seguintes requisitos: 
 

a) A necessidade do Imóvel (poço artesiano); 
b) A adequação física do Imóvel (poço artesiano) para melhor satisfazer o serviço 

público ou as necessidades da comunidade; 
c) O Preço de mercado; 

 
DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
 O objeto contratado se encontra com o preço de mercado, pois a necessidade da 
População e da Administração não pode ser justificada com preços exorbitantes ou 
abusivos, sob pena de ver frustrada a moralidade na seleção do imóvel (poço artesiano).  
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 Tendo em vista que a população sofre pela ausência do atendimento de suas 
necessidades pela COMPESA, principalmente no período de pandemia. 
 
 Tendo em vista o fornecimento de água ser uma das necessidades vitais do ser 
humano. Justifica-se a contratação do referido objeto. 
 
 
DA CONCLUSÃO 
 
 Nesse contexto, dentre os casos em que a licitação é afastada, figura a situação 
prevista e expressa do art. 24, inciso X do diploma legal supracitado. 
 
 Portanto, no presente caso, verifica-se que foram demonstrados os requisites 
legais exigidos para configuração da dispensa de licitação, quais sejam "necessidades 
precípuas da administração aliado ao fato da localização do poço que condicionam sua 
escolha, além do preço razoável"; 
 
 Pelo exposto, esta Comissão, conclui pela a DISPENSA de licitação para locação 
do Poço, pois a dita contratação é DISPENSAVEL de licitação, tendo em vista a 
comprovação de todos os requisitos da Lei. Desde já este processo deverá ser 
encaminhado a Prefeito do Município, para ratificação.     
                                             
 

Passira, 14 de Abril de 2021. 
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Presidente  
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