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JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 10/2020. 
 
OBJETO: Trata os presentes autos, de procedimento que tem por objeto,  

aquisição e instalação de materiais, assim como prestação de serviços para reforma da 105ª 

Cia Escola da Polícia Militar pertencente a 5ª RPM, localizado na Praça Magalhães Pinto, 

530, bairro Fabrício, Uberaba/ MG, CEP: 38.065-470, de forma que a Polícia Militar tenha 

um ganho relativo, de modo a propiciar aos discentes de cursos de formação, complementar e 

de treinamentos diversos, bem como aos docentes e demais funcionários, um ambiente 

agradável, salubre e confortável, o que via de consequência, contribui para a melhoria no 

aprendizado 

Empresa contratada: 

• ADEMIR DAMAZIO - ME CNPJ:08.091.492/0001-80, valor contratado R$ 300,00 

(trezentos reais ) parcela única. 

• COSTA FERREIRA MATERIAS PARA CONTRUÇÃO LTDA CNPJ: 

10.548.556/0001-70, valor contratado R$ 226,22 (duzentos e vinte e seis reais e vinte e 

dois centavos) parcela única.  

• HIDRAULICA UBERABA LTDA CNPJ: 04.588.407/0001-32, valor contratado 

R$1.429,21 (hum mil quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos) parcela 

única 

• PREMAX MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 00.376.786/0001-46, 

valor contratado R$ 2.230,00 (dois mil duzentos e trinta reais) parcela única  

• UBERCOM COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI CNPJ: 

10.850.682/0001-85, valor contratado R$ 663,95 ( seiscentos e sessenta e três reais e 

noventa e cinco 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 assinado pelo 

Tenente coronel  Anderson Claiton Borges  

 
Melhorar a estrutura física da 105a Companhia de Ensino e 

Treinamento, agregando qualidade e satisfação no processo de ensino e 

aprendizagem da Educação de Polícia Militar na 5 a Região, por meio 

de práticas pedagógicas institucionalizadas através de cursos 

treinamentos e atividades de extensão. 
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Proporcionar maior conforto e satisfação aos discentes e 

docentes; Melhorar a qualidade na transmissão de conteúdo, contribuir, 

para o bom desempenho profissional por parte dos militares nos 

diversos cargos existentes na PMMG, por meio do conhecimento 

técnico profissional, bem como propiciar a ascensão na carreira aos 

policiai 

 

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

os objetos solicitado destina-se exclusivamente ao uso do 5º Região 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.  

 

Uberaba, MG 20 de fevereiro de 2019 

 

 

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 


