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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

DISPENSA Nº 014/2021 

 
TERMO DE DISPENSA 

 
DOS FATOS 
 
 
 O Prefeito do Município de Passira, solicitou desta Comissão a formalização de 
processo para contratação do imóvel localizado na Avenida Sebastião Neris de Almeida, 
49 Bairro Alto Santa Inês -  Passira – PE, para funcionamento da associação da mulheres 
artesão de Passira, pertencente ao Senhor JOSE GOMES DA SILVA, brasileiro, viúvo, 
Policial Militar, portador do RG. Nº 15379 e CPF. Nº 070.124.204-30, residente na Rua 
Manoel Augusto Barbosa, 32 Bairro Alto Santa Inês – Passira/PE, no valor mensal de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), com valor global de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), por 
um período de 12 meses, onde funcionará a Associação das Mulheres Artesãs de 
Passira, haja vista as complexidades e peculiaridades de que se revestem essa 
negociação e a utilização do mesmo para o fomento das atividades de  artesãs  na produção 
dos bordados manuais de Passira, onde sua paralização causaria dano a essa linda arte 
que não pode desaparecer em nosso município.  
 
Restou devidamente demostrado que a Prefeitura Municipal de Passira/PE não dispõe de 
imóveis de sua propriedade que se adequem para tal atividade e o imóvel encontra-se bem 
localizado e o valor está dentro do preço justo de mercado. 
  
DA FUNDAMENTAÇÃO 
 
 Em concordância com o parecer da Assessoria Jurídica Municipal, 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. 

 
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 
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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; 
b) A adequação física do Imóvel para melhor satisfazer o serviço público; 
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 dos imóveis. 
 
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 imóvel que condicionam sua escolha, 
além do preço razoável"; 
 
 Pelo exposto, esta Comissão, conclui pela a DISPENSA de licitação para locação 
dos imóveis, 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 ao Prefeito do Município de Passira, para ratificação.     
                                             
 

Passira, 02 de agosto de 2021. 
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