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JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 35/2019. 
 

Objeto: locação de teatro e hotel para hospedagem para acomodação dos palestrantes para 
atender as necessidades do 12º Congresso de Direito Processual Civil de Uberaba. 
 

Empresa contratada: 
• RCM RODRIGUES DA CUNHA MADEIRA EMP.HOT.TUR.LTDA, inscrito no 

CNPJ: 26.390.880/0001-43 , valor de R$ 7.152,00 (sete mil cento e cinquenta e dois 
reais) 
 

• SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA, DEPARTAMENTO REGIONAL DE MINAS 
GERAIS- SESI, inscrito no CNPJ: 03.773.834/0074-83, valor de R$ 3.600,00 (três mil 
seiscentos reais.) 

 
 

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 
Fernando Rossi, redigido nos seguintes termos: 
 

Justifica-se que a locação e necessária para 
acomodação dos congressistas e realização do  
12º Congresso de Direito Processual Civil de 
Uberaba,  
Justifica-se que a locação do hotel tendo em 
vista acomodar os palestrantes que residem e 
trabalham fora da cidade de Uberaba. 

 

A Comissão de Licitação da FUNEPU, em vista a premente necessidade em adquirir o objeto 
solicitado destina-se exclusivamente ao projeto 12º Congresso de Direito Processual Civil de 
Uberaba, 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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