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JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 36/2019. 
 

Objeto: aquisição de material de informática para atender as necessidades da Superintendência 
Regional de Meio Ambiente do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba- SUPRAM TMAP 
 

Empresa contratada: 
• SND Distribuição de Produtos de Informatica S.A , inscrito no CNPJ: 

02.101.894/0016-18, valor de R$ 8. 500,00(oito mil e quinhentos reais) 
 

• Ubercomp Eireli inscrito no CNPJ: 21.503.193/0001-73, valor de R$ 5.361,00 (cinco 
Mil trezentos e sessenta e um 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 
Superintendente - kamila Borges Alves, redigido nos seguintes termos: 
 

Justifica-se que a aquisição do material de 
informática e necessária para o 
desenvolvimento das atividades da SUPRAM 
TMAP , na orientação e execução das 
atividades relativas a politica estadual de 
proteção do meio ambiente e de 
gerenciamento dos recurso hídricos. 

 

A Comissão de Licitação da FUNEPU, em vista a premente necessidade em adquirir o objeto solicitado destina-
se exclusivamente Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triangulo Mineiro e Alto 
Paranaíba- SUPRAM TMAP, 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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