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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Diretoria Presidência

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação 010/2021

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/001165/2021

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 29, XV, da Lei 13.303/2016.

 

                 O processo de compra SEI-080005/001165/2021 criado no sistema SIGA na data de 03/09/2021 doc. 22141837 pesquisa de mercado
n° : 06265/2021 doc. 22142428, sendo necessário pedido de envio de cotação a um total de 253 empresas cadastradas no sistema SIGA
 na data de 03/09/2021 doc. 22142077 obtendo sua terceira resposta na data de 08/09/2021 doc.22142902 possibilitando assim, que seja dada
continuidade ao processo e apresentando com menor preço doc.22143207;doc.22143236 a empresa BARRA NOVA ENGENHARIA
LTDA doc.22157437 , inscrita no CNPJ sob o nº. 05.338.129/0001-28, AV AMARO CAVALCANTI;1973;ENGENHO DE DENTRO;RIO DE
JANEIRO - RJ. CEP: 20.735-042, e-mail: barranova@barranovaengenharia.com.br, Telefones: (21)2298-0300. tendo o pedido de
documentação relativos à habilitação sido enviado na data de 09/09/2021 doc. 22143168 e a resposta recebida na data de 10/09/2021
doc. 22143716;doc.22143689;doc.22143878 estando todos os documentos em conformidade e dentro do prazo de validade na data de
recebimento. Na data de 16/09/2021, foi solicitado pelo setor técnico que a empresa apresentasse documentação adicional para habilitação técnica
doc. 22284727, em cumprimento, foi encaminhado e-mail para a a mesma na data de 16/09/2021 doc.22290649 dando-lhe prazo para envio da
documentação solicitada até 20/09/2021 sob pena de decadência do direito à contratação, as respostas foram recebidas nas datas de 17/09/2021
doc. 22330817 e 20/09/2021 docs.: 22389041;22389072;22390468 contendo os referidos
documentos 22330955;22389573;22389185;22389654;22389798, sendo considerados satisfatórios pelo setor mediante despacho 22391904. Em
cumprimento ao decreto estadual do Rio de Janeiro Nº 47.588 DE 27 DE ABRIL DE 2021 vale ressaltar que o presente encontra-se
excepcionalizado em seu artigo 2°, parágrafo 1º; inciso II, mediante o exposto e observando o procedimento de dispensa de licitação com
fundamento no Art. 29, XV, da Lei 13.303/2016, seguem abaixo os dados da empresa favorecida no certame:
 
Favorecido: BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 05.338.129/0001-28, AV AMARO
CAVALCANTI;1973;ENGENHO DE DENTRO;RIO DE JANEIRO - RJ. CEP: 20.735-042; e-mail: barranova@barranovaengenharia.com.br,
Telefones: (21)2298-0300
 
OBJETO RESUMIDO: O presente projeto básico tem como objetivo definir os parâmetros para a contratação emergencial de empresa
especializada para execução de reforma e adequação de prédio na unidade XEREM do Instituto Vital para abrigar as futuras instalações do
serpentário, localizada na Rua 17 LOTES 3 e 13 – Distrito Industrial – Xerem – Duque de Caxias – RJ.
Valor da assinatura: R$ 5.680.205,70  (Cinco milhões seiscentos e oitenta mil duzentos e cinco reais e setenta centavos).
Dotação Orçamentária:  2961.10.303.0440.2924  
Fonte: 122   
Natureza de despesa: 3390
Justificativa:
O serpentário localizado na sede do Instituto Vital Brazil (IVB), na Rua Maestro José Botelho número 64; se encontra em necessidade
emergencial de ampliação, reforma e infelizmente não comporta todas as áreas necessárias descritas pela legislação vigente CONSELHO
NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL (CONCEA) de 2016.
As instalações requerem áreas separadas para funções específicas, salas e equipamentos especializados e ambientes controlados. Estrutura física
dos recintos (macro e microambientes). As serpentes podem ser mantidas de duas maneiras distintas: serpentário fechado (criação intensiva) e
serpentário aberto (semiextensiva).
Serpentário fechado é um tipo de instalação útil para casos de manutenção de serpentes que não são adaptadas às condições climáticas da região,
já que é possível controlar fatores, como temperatura, umidade e iluminação. No serpentário fechado, a reprodução pode ser controlada e as
serpentes podem ser melhor acompanhadas individualmente quanto à sua alimentação, condições de saúde, etc. As serpentes são mantidas em
gaiolas, caixas ou terrários. Estes podem estar dispostos em prateleiras, a fim de otimizar o espaço da sala e devem ser de material liso e de fácil
higienização. Deve-se evitar um número superior à de dois animais por gaiola, sendo ideal apenas um animal.
As serpentes como animais ectotérmicos necessitam de fonte de calor externo para manutenção da sua temperatura. Portanto, é necessário dar à
serpente condições para que esta consiga manter o intervalo de temperatura do seu corpo dentro dos níveis aceitáveis para realização das suas
atividades fisiológicas e comportamentais. Devido à existência de grande diversidade de serpentes com seus diferentes hábitos e temperaturas,
não é possível estabelecer uma temperatura exata ou mesmo um intervalo ideal que sirva indistintamente para todas as espécies de serpentes.
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Diferentemente de outros répteis, como lagartos e tartarugas, que necessitam de radiação solar para síntese de vitamina D, as serpentes obtêm
essa vitamina através da alimentação. Esse fato possibilita a manutenção de serpentes sem a necessidade de iluminação especial com UVB
(comprimento de onda de 290-320 nm). Entretanto, assim como para os outros animais, é fundamental um ciclo de claro e escuro. A iluminação
natural (através de janelas ou claraboias) já é suficiente para a manutenção do ciclo. Caso a sala não possua iluminação natural, deve ser
fornecido um ciclo de 12/12 horas, ou então similar ao ciclo na região onde se encontra o serpentário. Se houver sistema de ventilação na sala
(uso de insuflação e exaustão de ar), as janelas podem ser seladas.
Serpentário aberto, as serpentes são alojadas em áreas externas delimitadas. Nesse tipo de serpentário, as serpentes estão em condições mais
próximas às condições naturais, tendo contato com chuva, radiação solar, vento, rochas, etc. (LELOUP, 1984). Quando comparado ao serpentário
fechado, uma série de fatores é naturalmente resolvida, por exemplo, a iluminação. No entanto, deve-se ter em mente que nesse tipo de
serpentário as espécies a serem mantidas devem ser típicas da região de instalação do serpentário ou então de locais com características
climáticas semelhantes. No Brasil, as serpentes usualmente mantidas em cativeiro semiextensivo pertencem à família Viperidae (gêneros
Bothrops e Crotalus) e representantes da família Boidae (gêneros Boa e Epicrates). Representantes de outras famílias podem ser utilizados,
porém, a taxa de mortalidade desses animais costuma ser mais elevada.
A necessidade de um serpentário aberto seria para alocação das serpentes do tipo Lachesis, necessárias para compor o soro do Instituto Vital
Brazil e que atualmente se encontra em extinção, mas ainda existem exemplares no habitat natural, sendo passíveis de causar acidentes com
humanos, e sem este veneno a produção do soro anti-laquético é inviabilizada.
As áreas exigidas pela legislação:
1- A quarentena dos animais recém-chegados é fundamental para evitar a propagação de doenças infectocontagiosas no plantel. Na quarentena, as
serpentes são mantidas em caixas individuais. As caixas são forradas com papelão e água ad libitum. A inspeção deve ser realizada diariamente,
sendo as caixas trocadas quando necessário. Após o processo de registro, as serpentes devem permanecer por período de 45-60 dias em
quarentena.
2- Apoio técnico Composto por uma área de higienização, sala de procedimentos (ambulatório e centro cirúrgico), depósito, área de triagem, área
de quarentena e sala de necropsia. Todas as atividades realizadas nas diferentes áreas da criação e experimentação animal devem ter uma
descrição detalhada das operações, para que os procedimentos sejam sempre uniformizados e padronizados (Procedimento Operacional Padrão –
POP).
3- Depósito é a área reservada para os materiais de reposição utilizados na criação, como gaiolas e bebedouros lavados e desinfetados, substratos
limpos, sacos de lixo e luvas de procedimento.
 
4- Á área de triagem é uma sala em que antes de entrarem na quarentena, as serpentes recém-chegadas ao plantel devem passar pela triagem, uma
sala próxima à quarentena onde os primeiros tratamentos profiláticos são administrados. Essa sala deve ter uma porta com visor, uma pia, uma
mesa de fácil limpeza para a realização do exame clínico geral, determinação do sexo, medida dos dados biométricos (como comprimento rostro-
cloacal e rostro-total) e uma balança para pesagem dos animais.
5- A sala de necropsia deve ter uma pia, uma mesa de aço inoxidável, uma geladeira e um freezer. As paredes e o piso devem ser de material
impermeável e de fácil limpeza.
6- O ideal é que se faça a separação das serpentes por famílias, em salas ou baias diferentes. Caso não seja possível, é imprescindível a separação
em diferentes prateleiras com equipamentos separados para cada grupo. É comum que serpentes de famílias diferentes tenham respostas
imunológicas diferenciadas diante de um mesmo antígeno.
7- As serpentes que vierem ao óbito natural ou que forem submetidas à eutanásia e que puderem ser aproveitadas em atividades de ensino ou
pesquisa, em universidades ou coleções, devem ser armazenadas em freezer até o seu uso ou fixadas (FRANCO et al., 2002). Se o saco com a
carcaça não for imediatamente encaminhado para a coleta apropriada do lixo, ele deve ser congelado até o momento da coleta. As carcaças
devem ser tratadas pelo método de incineração (TAMBOURGI et al., 2010).
Não conformidades que apontam a necessidade da Contratação emergencial:
O serpentário atual não possui espaço para necropsia dos animais que vêm a óbito, conforme requerimento sanitário e ambiental;
A área de quarentena é extremamente pequena e abriga um excessivo número de animais para além do que a área comporta dentro dos
parâmetros de conforto animal;
O Instituto Vital Brazil é o único atual fabricante de soro anti-laquético e a serpente do gênero Lachesis não é passível de criação em biotério
artificial, onde devido aos seus aspectos biológicos, ela apenas sobrevive em ambiente natural, o qual possui compatibilidade satisfatória com a
área onde fica localizado o terreno do IVB, no município de Duque de Caxias, em Xerém. Sem essa criação, o IVB fica dependente de obtenção
do veneno desta cobra a partir de outros criadouros do país, com os quais vêm obtendo dificuldades de negociação do quantitativo mínimo
necessário para imunização da tropa de cavalos que atende à produção desta modalidade de soro hiperimune.
O IVB foi notificado pelo INEA por um auto de infração ambiental devido ao fato do serpentário localizado na Fazenda Vital Brazil não possuir
autorização de funcionamento por este órgão e desta forma todo o plantel desta unidade deverá ser redirecionado para uma área devidamente
autorizada. O que torna mais crítico a condição do serpentário da sede do IVB, o qual já opera em condições críticas de taxa de ocupação.
Desta maneira o processo de adequação de uma área para comportar todo o plantel de serpentes do IVB torna-se emergencial, devido à
necessidade de operação segundo às boas práticas de bioterismo conforme apontado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais do IVB. Prevemos
assim a instalação do novo serpentário no terreno do IVB localizado no município de Duque de Caxias (Distrito de Xerem- Rj). Que comportará
todas as áreas descritas pela exigência da legislação do órgão responsável o CONCEA, além da excelente localização, há poucos metros da
BR040 e do aeroporto internacional do Rio de Janeiro, assim como da sede em Niterói do IVB.
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E QUALIFICAÇÃO JURÍDICA
I - habilitação jurídica;
II - qualificação técnica;
III - qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal e trabalhista;    
 
 I - habilitação jurídica
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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; doc. 22144528;
Documento de identificação dos sócios. Docs.:22148267; 22156673; 22157723; 22158578.
 
 II - qualificação técnica
A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos serviços, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente, quitada e
registrada no CREA-RJ – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro.
O CONTRATADO deverá entregar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), conforme descrito no item 3.1.2, devidamente pago no
CREA. A entrega da ART vinculará a liberação do primeiro pagamento à ser feito.
Caberá a CONTRATADA antes e durante a execução dos serviços o fornecimento de toda documentação referente à Medicina e Segurança do
Trabalho, conforme legislações pertinentes.
As Notas Fiscais deverão obrigatoriamente ser acompanhadas, com cópias autenticadas, das Certidões de Regularidade do INSS e do FGTS.
Estas certidões de regularidade fiscal vincularão a liberação dos pagamentos a serem feitos.
 Apresentar documentação através de Atestado(s), Certidão(ões) de capacidade técnica(s) ou Contrato(s) de fornecimento que comprove(m) que a
Licitante tenha fornecido satisfatoriamente, para órgãos públicos da administração pública federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou
ainda, para empresas privadas, serviços de natureza idêntica ou similares do presente termo compatíveis em características e com a(s)
quantidade(s) mínima(s) limitada(s) a 50% (cinquenta por cento), do objeto desta licitação. Para a comprovação da quantidade mínima prevista,
será admitido o somatório de atestados. Docs.:22144787; 22146258; 22146771; 22162106;22161852;
A empresa deverá apresentar certidão de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo – CAU, comprovando a habilitação para exercer cada uma das atividades objeto descrita deste PB. Esta exigência se estende para as
empresas que eventualmente sejam subcontratas. Se a empresa for de outro Estado da Federação, somente será exigido o visto de CREA-RJ ou
CAU- RJ, na assinatura do contrato, caso sagre-se vencedor da contratação. doc.22155001
A comprovação de que os detentores das ARTs / RRTs são vinculados à empresa, se dará através de cópias das fichas de registro de empregados,
das certidões de registro no CREA ou CAU, de contratos particulares de prestação de serviços, contrato de trabalho por prazo determinado ou por
outros instrumentos que comprovem a existência de um liame entre a empresa e o profissional qualificado, em prazo compatível com a duração
do prazo de execução do objeto licitado.
Docs.:22162106; 22161852; 22154389; 22154320; 22154238; 22153672; 22148805;22330955;22389573;22389185;22389654;22389798;22390249
 O(s) Atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e telefone de contato dos atestadores, ou qualquer outro meio com o qual o ÓRGÃO
CONTRATANTE possa valer-se para manter contato com as pessoas declarantes.
 
III - qualificação econômico-financeira.
a) A qualificação econômico-financeira será comprovada por meio da apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes
ao ultimo exercício social, exigíveis na forma da lei, com a comprovação, pelo particular, de índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente
(LC), e solvência geral (SG) iguais ou superiores a 1 (um), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. docs.:22159231; 22158662.
a.1) São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentadas:
- Publicado em Diário Oficial; ou,
- Publicado em jornal, ou,
- Por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; ou,
- Por cópia ou fotocópia do Livro Diário devidamente autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, ou outro órgão
equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, ou Por meio do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, através da
apresentação do recibo de entrega e das demonstrações financeiras, sendo dispensada a autenticação nas Juntas Comerciais, com base no disposto
no Decreto n° 8.683/2016.
a.2) Comprovação de patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta da licitante, devendo a comprovação ser feita
relativamente à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização por índices oficiais.
b) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física.  Se o proponente não for sediado na Comarca de Niterói, as certidões deverão vir acompanhadas de
declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que na Comarca de sua sede, tenham atribuição para
expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou de execuçãopatrimonial.
docs.: 22148421; 22147997; 22148078; 22148556; 22148165; 22148725; 22155085.
 
IV – regularidade fiscal e trabalhista                
-Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual doc.22159471 ou municipal doc 22158417, se houver, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
-Prova de regularidade para com a Fazenda Federal doc. 22155945, Estadual doc.22146944 acompanhada da Certidão de dívida ativa emitida
pela Procuradoria Geral do Estado 22147763 e Municipal 22155827 do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
-Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) doc.22158911, demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei
-Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT)
doc. 22154901
 
Mediante o exposto, encaminho o presente para devidas providências.
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Documento assinado eletronicamente por Jose Manuel Aguiar Costa, Assistente Administra�vo, em 20/09/2021, às 14:32, 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 22394260 e o código CRC 75233708.

Referência: Processo nº SEI-080005/001165/2021 SEI nº 22394260

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

