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JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2019. 

Objeto:  aquisição de materiais elétricos, pintura e de construção para reforma do quartel da 
Policia Militar de Delta-MG conforme termo de referência anexado no processo. 

Empresa contratada: 

ADEMIR DAMAZIO, inscrito no CNPJ: 08.091.492/0001-80, valor de R$ 3.300,00 (tres mil 

e trezentos reais) 

CONSTRUTONI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, inscrito no CNPJ: 

05.923.344/0001-96, valor de R$ 3.265,85 (tres mil duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta 

e cinco centavos) 

COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA, inscrito no CNPJ: 01.065.982/0001-62, valor de 

R$7.773,80 (sete mil setecentos e setenta e tres reais e oitenta centavos) 

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 nº91 assinado 

pelo 2 Tenente Thales de Sales dos Santos, redigido nos seguintes termos: 

Justifica-se que a aquisição dos materis de construção faz-

se necessário ao desenvolvimento das atividades de 

execução do projeto de reforma para melhorar a segurança 

do Quartel da Policia Militar na cidade de Delta-MG que fica 

em local estratégico na divisão dos estados de Minas Gerais 

e São Paulo aonde o prédio se encontra vulnerável a 

possíveis ataques de infratores da leia mão de obra sera 

concedida pela Usina Hidrelétrica de Igarapava- SP. 

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

garantir a continuidade dos trabalhos realizados pela Policia Militar com maior 

segurança, fato gerado pelo termo de referência, anexados ao processo, com arrimo no 
inciso II, do artigo 24 da lei 8666/93  inciso II, alínea “a” e suas alterações, conclui pela 
viabilidade em dispensa de licitação, submetendo, em face do preconizado no artigo 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.

Uberaba, MG 07 de junho de 2019 

Danilo Rodrigues da Silva 

Membro Comissão de Licitação 

Raphael de Assunção Peixoto 

Membro Comissão de Licitação 

Antônio Cassemiro Gonçalves 
Membro Comissão de Licitação 

Marcelo Fernandes Morais 
Membro Comissão de Licitação 
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Elizeu Dias dos Santos Junior Davis 

Presidente Comissão de Licitação 

Ratifico a justificativa apresentada acima. 

Prof. José Eduardo dos Reis Felix 

Presidente FUNEPU 




