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JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 08/2020. 
 
 
OBJETO: Trata os presentes autos, de procedimento que tem por objeto, a  aquisição de gaiolas 

e viveiros para uso veterinário na consecução das atividades que dizem respeito ao projeto de 

Implementação de Recursos nos setores de ambulatório, emergência e unidade de tratamento 

intensiva de animais silvestres no Hospital Veterinário de Uberaba – HUV. 
 

Empresa contratada: 

 

• L.C JORGE COMERCIO CNPJ: 31.386.825/0001-10, valor de R$ 6.546,25 (seis 

mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) parcela única. 

• PREMIUM ECOLOGICA LTDA CNPJ: 66.305.590/0001-79, valor de R$ 1.250,00 

(hum mil duzentos e cinquenta reais) parcela única. 

 

Base legal: inciso VII, do artigo 24 da lei 8666/93  

 

CONSIDERANDO o consignado no processo de compras e  Termo de referência assinado pelo 

prf. Dr. Claudio Yudi kanayama 

 

Após análise das necessidades foi realizada Licitação na 

Modalidade de Pregão Eletrônico por meio do Edital nº36/2019, 

onde ficou fracassado os lote 06 e 07 . Na segunda oportunidade 

por meio do procedimento licitatório Pregão Eletrônico Edital 

nº05/2020, onde ficou fracassado o lote 01 e 02. 

Justifica a necessidade a aquisição dos materiais usados 

diariamente no setor de internação do hospital e no atendimento 

de emergência /urgência de pequenos animais e animais 

silvestres. 

 

A comissão de Licitação da FUNEPU, em vista do valor estimado para a realização do 

serviço, com arrimo no inciso VII, do artigo 24 da lei 8666/93 c/c o artigo 47, §3º, conclui 

pela viabilidade em dispensa de licitação, submetendo, em face do preconizado no artigo 26 
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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 17 de fevereiro de 2020 

 

 

Davis 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 

 

 

 

 

Elizeu Dias dos Santos Junior  

Presidente Comissão de Licitação 
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