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JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2020. 
 
OBJETO: O presente termo tem como objeto a contratação de empresa especializada para o 

fornecimento de materiais de pintura, para reforma do 3º pelotão da Policia Militar de Delta, 

que se encontra com a pintura em péssimo estado de conservação, devido a ter passado por 

algumas reformas, como também desgaste pelo decorrer do tempo. O material solicitado será 

também utilizado na construção de um banheiro feminino. 

 

Empresa contratada: 

• CONSTRUTONI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ:05.923.344/0001-

96, valor contratado R$ 7.000,00 (sete mil reais ) parcela única. 

 

Base legal: Inciso II do art. 24 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CONSIDERANDO o consignado no processo de compras, do Termo de referência assinado pelo 

Tenente Alex Ricardo Rufino da Silva 

 

         A aquisição e/ou serviços do referente objeto faz 

necessária pelo péssimo estado de conservação que se 

encontra a pintura do prédio, sede do pelotão da policia 

militar de Minas Gerais, sediado em Delta- MG. 

         A pintura no pelotão dará mais condições trabalho ao 

policial militar, como também conforto a população que 

procura a unidade policial para resolução dos seus problemas 

atinentes a segurança pública. 

           O material solicitado será utilizado para construção de um 

banheiro feminino nas dependência do quartel, o qual tem 

apenas O1 banheiro para ambos sexos. 

 

A Comissão de Licitação da FUNEPU, em vista a premente necessidade em adquirir 

os objetos solicitado destina-se exclusivamente ao uso do 3º Pelotão da  Policia Militar de 

Minas Gerais, fato gerado pelo termo de referência, anexados ao processo, com arrimo no 

inciso II do art. 24 da Lei 8666/93, deliberou por contratar referida empresa, em dispensa de 

licitação, submetendo, em face do preconizado no art. 26 do mencionado diploma legal, o 

presente procedimento à autoridade superior, para ratificá-lo ou não, no prazo máximo de 

cinco dias, no qual, a publicação na imprensa oficial deve efetivar-se.  
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Uberaba, MG 27 de fevereiro de 2019 

 

 

Davis Danilo Rodrigues da Silva 

Membro Comissão de Licitação 
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