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JUSTIFICATIVA 
 

 
   

 Tendo em vista a necessidade de aquisição de materiais de consumo e permanentes 

para suprir a necessidade do BIOTÉRIO CENTRAL e setoriais da Universidade Federal de 

Alagoas e faz-se necessário a abertura do processo de Dispensa de Licitação, em virtude dos 

itens terem sido objeto dos pregões eletrônicos SRP nº 112/2014, contudo tiveram seus itens 

cancelados por inviabilidade de negociação e as demais propostas estarem acima do valor 

estipulado pela Administração Pública.  

Ressalta-se que foram abertos os Pregões Eletrônicos SRP nº 31/2014 e 32/2014 com a 

finalidade de suprir as necessidades do mesmo setor, em decorrência do cancelamento dos itens 

anteriores, contudo o processo de compras para aquisição de materiais demanda certo lapso 

temporal, em virtude disso faz-se necessária a abertura do processo para aquisição dos itens por 

meio de Dispensa de licitação, baseado no art. 24, II da Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, como medida temporária até que sejam finalizados os pregões supracitados. 

Esclarece que os itens a serem licitados são imprescindíveis para o funcionamento do 

BIOTÉRIO CENTRAL. 

Sendo assim, esta reitoria, neste ato representada por seu Reitor, decide pela contratação 

direta com a EVOLUÇÃO PET. COM. PROD. BANHO/TOSA VET (CNPJ: 11.395.850/0001-

52), L. F. SANTANA/UTENSILAB (CNPJ: 11.779.004/0001-36 ), IMPLANVET IMPLANTES 

VETERINÁRIOS LTDA. (CNPJ: 09.344.844/0001-24), POOL RESCUE PRODUTOS E 

SERVIÇOS PARA PISCINAS LTDA. (CNPJ: 01.746.918/0001-47) no valor total de R$ 7.030,17 

através de Dispensa de Licitação, amparada no artigo 24, Inciso II, da Lei n.º 8.666/93, que dispõe 

sobre Licitações e Contratos Administrativos.   

 

Maceió/AL., 1 de agosto de 2014. 
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