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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001 / 2018 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001 / 2018 

 
  A Comissão Permanente de Licitação do Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, tendo em vista solicitação para a locação 
de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da administração do 
TRIUNFOPREV, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, resolve reconhecer a situação de 
DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação da referida locação, nos termos do art. 24, inciso 
X da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, pelos fatos e fundamentos a 
seguir descritos: 

 
01-  RAZÃO DA ESCOLHA 
 
A escolha recaiu no imóvel situado na Avenida José Verissimo dos Santos, nº 

247, Bairro Guanabara, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, por ser 

o único imóvel que apresenta características que atendem aos interesses da Administração do 

TRIUNFOPREV, e em razão dos motivos aduzidos pela Diretora Administrativa Financeira, 

Srtª. Michelle Nunes Barbosa. 

 
O imóvel, objeto do presente processo, está localizado na área central de 

Triunfo, com fácil acessibilidade, próximo à sede do PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 
valendo ressaltar, ainda, a inexistência de outros imóveis com características apropriadas para 
o serviço em tela. 

 
02- JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO 
 
Ao desempenhar as atividades públicas, o Gestor(a) deve tomar por base a 

determinação legal, mormente os preceitos lógicos que norteiam a gerência dos bens 
públicos, pois a Administração Pública, no contexto dinâmico, dada a evolução dos padrões a 
serem adotado pelos Poderes submetidos a Carta Magna, especificamente ao caput do art. 
37, sendo a impessoalidade, a legalidade, a publicidade, a moralidade, além de outros, todos 
voltados para um bem maior que se tutela, que é o bem estar dos jurisdicionados. 

 
Especificamente, no que concerne ao Princípio da Eficiência, o Estado precisa 

estar preparado para gerir de forma precisa o patrimônio, os recursos e as políticas públicas. 
Dentre as vertentes oriundas da aplicação deste princípio, pode-se mencionar a produtividade, 
exigência esta pertinente a qualquer cidadão perante os órgãos públicos. 

  
Desta feita, para que a Administração Pública, mais precisamente o Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, demonstre 
produtividade, é preciso que haja aparato e suporte tanto em relação ao funcionalismo, quanto 
à estrutura física, não bastando, portanto, a divisão organizacional, sendo fundamental, 
implementar esta organização. 

 
A obrigatoriedade da presente locação, com certeza, busca propiciar uma 

solução sem a qual não se conseguiria arregimentar o melhor contratante para a 
Administração Pública, que hoje, no rol de seus princípios, inclui o da eficiência, mormente em 
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período em que se exige maior conhecimento técnico para o exercício do mister e segurança 
dos atos administrativos. 

 

03- JUSTIFICATIVA DE PREÇO 
 

Os valores para a locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
administração do TRIUNFOPREV, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, estão compatíveis 
com os valores de mercado, conforme levantamento de preços feito previamente. Senão, 
vejamos: 
 
LOCADOR 01: Maria Margarete Lima, inscrita no CPF: 187.673.704-70 
LOCADOR 02: Eziuda Maria de Sousa, inscrita no CPF: 354.769.314-49 
LOCADOR 03: Maria de Fátima Rodrigues Pereira, inscrita no CPF: 220.966.554-04 
 

ITEM OBJETO UNID. QUANT. 
LOCADOR 01 LOCADOR 02 LOCADOR 03 

V. UNIT. V. TOTAL V. UNIT. V. TOTAL V. UNIT. V. TOTAL 

01 

Locação de imóvel 
destinado ao 
atendimento das 
finalidades 
precípuas da 
administração do 
TRIUNFOPREV 

Mês 36 830,00 29.880,00 1.200,00 43.200,00 1.000,00 36.000,00 

 Totais  29.880,00  43.200,00  36.000,00 

 
A Comissão Permanente de Licitação do TRIUNFO PREV, em atendimento aos dispositivos 
legais, abre vistas do Processo de Dispensa nº 001 / 2018 à Assessoria Jurídica do Município, 
a fim de que se manifeste por meio de Parecer Jurídico na legalidade do mesmo. 
 
Triunfo - PE, 26 de Janeiro de 2018. 
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