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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

T.J.D.L.
Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação 009/2021

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-080005/001182/2021

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 29, II da Lei nº 13.303/2016

Enquadramento legal: o procedimento a ser observado é o de dispensa de licitação, com fundamento no art.
29, II da Lei nº 13.303/2016.

Favorecido: EP SUPRIMENTOS EIRELLI

CNPJ (34.144.836/0001-81)  

IE 11482112

Endereço: RUA LIBERO BADARO, 154 JARDIM OLAVO BILAC - DUQUE DE
CAXIAS RJ

CEP: 25.036-050

E-Mail:. Epsuprimentos@gmail.com

Tel.: (21) 4129-4874 / Fax. (21) 99290-8711

Objeto Resumido: Aquisição de urgência álcool etílico 95% para ressuprimento a demanda da Instituição,
conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Valor da assinatura: R$ 15.600,00  (Quinze mil e seiscentos reais).

 

Justificativa: Considerando a necessidade de aquisição para o período de 30 (trinta) dias consecutivos no
atendimento à demanda gerado pelo Instituto Vital Brazil.

 Considerando também que o item deste termo se encontra com o estoque em nível crítico.

Considerando que o quantitativo apurado para elaboração deste termo de referencia foi baseado em uma
estimativa de consumo para fornecimento ao Instituto Vital Brazil e aos órgãos ligados a Secretaria Estadual
de Saúde do Rio de Janeiro, atendendo a demandas emergências de suas unidades de saúde.

 

É
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As dispensas de licitações estão arrolados no art. 29 da LEI FEDERAL Nº 13.303. É dispensável a
realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:    (Vide Lei nº 14.002, de
2020)

 

A PRETENSÃO DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, ENCONTRA-SE AMPARO JUSTAMENTE NO

ART. 29 – É DISPENSADA A LICITAÇÃO QUANDO HOUVER:

                        (...)

                                                                                              

                                                                                                                                                                               
           (...)

 

II - para outros
serviços e
compras de
valor até R$
50.000,00
(cinquenta mil
reais) e para
alienações, nos
casos previstos
nesta Lei,
desde que não
se refiram a
parcelas de um
mesmo serviço,
compra ou
alienação de
maior vulto
que possa ser
realizado de
uma só vez; 

 

Documentação

 

Certidão CND Federal 20916150 (válida na data do recebimento conforme e-mail 20916013)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 20916509 (válida na data do recebimento conforme e-
mail 20916013)

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os
mesmos efeitos da CNDT, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho; 20916608

 

A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14002.htm#art22
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Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores; 20916360

 

Diante do exposto, encaminho o presente para as devidas providências conforme AUTORIZO do Exma.
Presidente em 20620801. Após, retorne à  Assessoria da Diretoria Administrativa  para prosseguimento dos
autos.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Manuel Aguiar Costa, Assistente Administra�vo, em
19/08/2021, às 12:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 21164845
e o código CRC 9D4DB3ED.

Referência: Processo nº SEI-080005/001182/2021 SEI nº 21164845

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410 
Telefone:   

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

