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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 014/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/001573/2021

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL

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

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

Favorecido: INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, designado pela sigla
IBPG, CNPJ n° 11.192.685/0001-31, com sede a Rua Coronel Francisco Soares, n°495, sala 410 – Centro-
Nova Iguaçu – RJ, Cep: 26.220-031. E-mail: ibpg@ibpg.org, telefones: (21) 3488-5797.
 
OBJETO: O presente Projeto Básico tem por objetivo a contratação, em caráter emergencial, de empresa
especializada na prestação de serviços de suporte técnico administrativo e operacional à Gestão da
Operação e Serviços e Gestão do Ambiente do Instituto Vital Brazil, conforme lotes definidos no item
13.9, cujos ID SIGA são 165596 e 165611, respectivamente.
Valor da Assinatura: R$ 4.413.527,70 (Quatro milhões quatrocentos e treze mil quinhentos e vinte sete
reais e setenta centavos)
Dotação orçamentária: 10.122.0002.2922/10.122.0002.2016/10.303.0440.8345
JUSTIFICATIVA:
2.1 O Instituto Vital Brazil - IVB é uma sociedade de economia mista com personalidade jurídica de
direito privado, integrante da Administração Pública Indireta do Governo do Estado do Rio de Janeiro,
conforme estabelecido na Lei nº 1.578, de 21 de dezembro de 1918, regulamentada pelo Decreto Estadual
nº 1695, de 03 de junho de 1919, estando vinculado à Secretaria de Estado de Saúde.
2.2 Igualmente, é um Laboratório Público Oficial e uma Instituição Científica Tecnológica - ICT, que
ocupa uma posição estratégica no Governo na produção e fornecimento ao Programa Nacional de
Imunização e ao Programa Nacional de Assistência Farmacêutica com a entrega de medicamentos
estratégicos para o Ministério da Saúde - MS.
2.3 A composição acionária do Instituto é majoritariamente exercida pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro com 99,6% (noventa e nove vírgula seis por cento) por voto do Governador em todas as
Assembleias Gerais, Ordinárias e Extraordinárias, legalmente convocadas.
2.4 Em razão dos programas e parcerias desenvolvidas juntamente com o Ministério da Saúde e da
expansão das suas áreas produtivas, faz-se necessária a contratação de serviços que complementem
aqueles realizados por seu quadro próprio de empregados, de forma a evitar a paralisação de suas
atividades, que poderá causar prejuízos imensuráveis para a Gestão.

mailto:ibpg@ibpg.org
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2.5 Destaca-se que esse Instituto não possui autonomia para a realização de concurso público, sendo os
atos relativos à contratação de pessoal disciplinados pelos arts. 3° e seguintes do Decreto Estadual n°
40.719/2007, bem como pelo art. 1º da Resolução SEPLAG 59/2007, ou seja, totalmente dependente de
autorização do Governo do Estado.
2.6 Contudo, temos hoje apenas 117 empregados públicos em atividades laborais no Instituto, o que
corresponde a 67% (sessenta e sete por cento) de aposentados ativos e 33% (trinta e três) de ativos. Esse
quantitativo representa um número muito reduzido para o sucesso de sua missão. Tornou-se
imprescindível que o Instituto Vital Brazil conte com serviços de qualidade para melhor atender à
população, além de criar boas condições técnicas de infraestrutura e de relações de trabalho para seus
profissionais com o intuito de garantir qualidade no seu atendimento.
2.7 Em 1988, o IVB contava com 671 (seiscentos e setenta e um) empregados, tendo sido realizado seu
único concurso público em 1994 para o preenchimento de 190 (cento e noventa) vagas. Em 2012, foi
realizado o Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, cujo quadro de pessoal autorizado era de 587
(quinhentos e oitenta e sete) empregados públicos, tendo 143 (cento e quarenta e três) vagas ocupadas.
Todavia, desde aquele certame, 26 (vinte e seis) anos se passaram e desse total restou uma pequena parcela
com a média de idade dos referidos empregados públicos (59 anos) e o tempo de trabalho dos mesmos no
IVB (30 anos).
2.8  Sabe-se que essa realidade fica fragilizada e comprometida para o pleno funcionamento da fábrica,
que visa executar a sua missão social, o de maior relevância, qual seja, o fornecimento de soros
hiperimunes e medicamentos para o Ministério da Saúde visando sua distribuição à população.
2.9 Além de todo exposto, destacam-se os esforços empreendidos por esse Instituto para a realização de
concurso público, conforme histórico a seguir:
2.10 Em 2009, foi solicitada a abertura de processo para a realização de concurso público, Processo IVB
nº E-08/968376/2009. Todavia, em decorrência da extinção de alguns cargos, foi necessária a abertura de
um novo processo em 2011, Processo IVB nº E-08/971100/2011, que novamente não teve prosseguimento
em razão da necessidade de elaboração de novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS, aprovado
somente em novembro de 2012.
2.11 Por conseguinte, procedeu-se a abertura de novo processo, Proc. IVB nº E-08/005/49/2013, com a
inserção dos cargos em conformidade com o atual PCCS, para análise dos órgãos estaduais competentes.
Porém, apesar de aprovado pela Subsecretaria Jurídica da Secretaria de Estado de Saúde, não se obteve
autorização para realizá-lo pela Assessoria –SUBAP/SEPLAG, Sra. Marta Reis Pavone.
2.12 Em que pesem todas as tentativas frustradas, o esforço por parte do IVB para a realização de
concurso público e atendimento aos preceitos constitucionais e aos órgãos de controle continuou, tendo
sido aberto novo processo administrativo no exercício de 2015, sob o n° E-08/005/178/2015, sem,
entretanto, que se alcançasse o pretendido.
2.13 Em 2017, o Secretário de Estado e Saúde foi questionado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro, em outra análise de documentos do IVB acerca do mesmo assunto, OFÍCIO
PRS/SSE/CSO 9466/2017, sobre a previsão de Concurso público, cuja resposta se deu por meio do Ofício
SES/SJ/CI nº 118/2017 de 09/05/2017, que esclarece que a realização de novos concursos estava suspensa
por força do Decreto Estadual nº 45.682/2016.
2.14 Em 2018, o Instituto questionou o Secretário de Estado e Saúde, por meio do Of. IVB -DP nº
265/2018, visando a retomada do assunto, visto o término do prazo da validade de suspensão do Decreto
Estadual nº 45.682/2016. Entretanto, em síntese, obteve resposta negativa através da Promoção nº
0018/SES/SJ/AJ/2019.
2.15 Em dezembro de 2019, remeteu-se o Of. IVB – DP nº 445/19 ao Secretário de Estado de Fazenda –
SEFAZ, através do qual se requereu o seu auxílio de modo a possibilitar que o IVB pudesse reunir e
organizar informações necessárias ao cumprimento de determinações oriundas do Ofício TCE-RJ nº
31786/2019, cujo objeto consiste na exigência de realizar estudos e levantamentos, objetivando a
preparação de concurso público, nos termos do Voto GA-1, proferido no processo TCE-RJ nº 106.529-
6/16.
2.16 Em resposta, a SEFAZ remeteu o Ofício SGAB 941/2019, acompanhado da Nota Técnica
ASESPSEC 043/2019, que informa que questões relacionadas aos estudos na área de recursos humanos,
bem como o planejamento e a realização de concurso público não fazem parte de suas atribuições, de
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acordo com o Decreto nº 46.628/2019, indicando que o assunto está relacionado à Subsecretaria de Gestão
de Pessoas, ligada à Secretaria de Estado de Governança e Casa Civil.
2.17 Ato contínuo, ainda na tentativa de reunir esforços para alcançar a necessária autorização para a
realização do concurso público, em janeiro de 2020, foi remetido o Of. IVB DP – nº 51/2020 à
Subsecretária de Gestão de Pessoas – SUBGEP, objetivando a produção de um levantamento de
cargos/funções pertencentes à estrutura do Estado do Rio de Janeiro, inerentes ao Poder Executivo.
2.18 Em retorno, o referido órgão informou ter sido aberto processo eletrônico sob o nº SEI-
08/001/034110/2019 e após a manifestação da Superintendência da SUBGEP, tal processo SEI foi
remetido à Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança para apreciação e
deliberação a respeito do tema, que requereu a juntada de parecer conclusivo do órgão de assessoramento
jurídico da Secretaria de Estado de Saúde.
2.19 Assim sendo, constata-se que esse Instituto tem se dedicado incessantemente à resolução do
problema, tendo cumprido todas as determinações oriundas dos órgãos de controle, estando, nesse
momento, no aguardo de resposta da análise que está sendo realizada pelo Governo do Estado do Rio de
Janeiro quanto à viabilidade da realização de concurso público.
2.20 A estrutura do Instituto Vital Brazil - IVB, localizada na sede,  requer o seu monitoramento e controle
contínuo e diário (24 horas por dia/7 dias por semana/365 dias por ano), dentre os quais se destacam:
a) Sistema de água para injetáveis - necessário para manter a qualidade/esterilidade da água, utilizada
para a fabricação de soro. A sua interrupção poderá ensejar na contaminação da água. Em caso de
paralisação, para regularizar será necessário, no mínimo, 03 (três) meses para sanitizar, validar e calibrar,
prazo este que inviabilizaria as atividades, produção e controle químico e biológico de soros.
b) Sistema de Refrigeração - necessário para a manutenção das câmaras frias (destinadas ao
armazenamento de matérias primas, plasma e soro), UTA e CHILLER, além dos laboratórios de análise e
setores da produção (área limpa).
c) Sistema de ar comprimido - necessário para a produção e controle do funcionamento das válvulas do
sistema de água.
d) Caldeira – necessário para gerar o vapor, utilizado para a produção e controle.
e) Obs. O não monitoramento constante no seu uso pode ocasionar riscos de explosão.    
f) Sistema Elétrico – Estação de energia – necessário para o funcionamento de toda a estrutura do
Instituto.
g) Animais IVB – Aproximadamente 600 (seiscentas) cobras, 1.151 (um mil, cento e cinquenta e
uma) aranhas e 1.100 (um mil e cem) escorpiões, utilizados na extração de veneno e fabricação de soro,
além de 54 (cinquenta e quatro) coelhos, 177 (cento e setenta e sete) ratos, 209 (duzentas e nove)
cobaias e 6.000 (seis mil) camundongos, para testes de potência, letalidade, toxicidade e alimentação.
2.21 Além da referida estrutura, o Instituto Vital Brazil – IVB dispõe da Central de Produção de Plasma
(Fazenda Vital Brazil) que mantém aproximadamente 276 (duzentos e setenta seis) equinos, 350 (trezentos
e cinquenta) coelhos, 40 (quarenta) cobras, 6 lhamas os quais são utilizados para a produção do plasma,
proteína anti-covid 19, extração de veneno e teste pirogênio. Todos os animais necessitam de cuidados
zootécnicos diários.
2.22 Os serviços contínuos descritos no item 2.20, bem como as outras obrigações produtivas e de
pesquisas exigem inúmeras atividades de apoio, no âmbito administrativo, financeiro, comercial e de
infraestrutura. Estas permitem que estejam disponíveis ao nosso corpo técnico a estrutura básica dos
processos quanto às instalações, insumos, normas e legislações.
2.23 Destaca-se que a estrutura elencada acima é regularmente monitorada e controlada, grande parte, por
funcionários com a assistência dos prestadores de serviços, garantindo, assim, a efetividade dos serviços
prestados, de forma a manter a continuidade do serviço com a qualidade necessária à consecução da
missão organizacional desse Instituto e consequentemente subsidiar a manutenção do seu reconhecimento
da excelência nacional e internacional de seus projetos e pesquisas.
2.24 Além disso, o Instituto Vital Brazil finalizou a fase 02 (dois) da pesquisa do soro antiapílico (contra o
veneno de abelhas africanizadas), inédito no mundo, e, agora, aguarda liberação do registro para que o
medicamento seja liberado para consumo.
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2.25 Em abril de 2020, com o advento da pandemia do Covid-19, o IVB iniciou o desenvolvimento do
soro anti-covid, que apresentou resultados preliminares muito promissores e resultou no depósito de uma
patente. Utilizando-se de sua expertise e técnica para a produção dos soros já mencionados, pretende-se
alcançar os mesmos resultados, sem histórico de hipersensibilidade ou quaisquer outras eventuais reações
adversas, em parceria com outras instituições de ensino.
2.26 A partir dos plasmas dos cavalos inoculados com a proteína S recombinante do coronavírus,
produzida na Coppe/UFRJ, foi criado o soro anti-SARS-CoV-2, que apresentou anticorpos neutralizantes
20 (vinte) a 50 (cinquenta) vezes mais potentes contra o novo vírus do que os plasmas de pessoas que
tiveram a doença.
2.27 A despeito, a plataforma tecnológica de produção funcionará dimensionada para atender o volume
necessário e determinado pelo Ministério da Saúde, por intermédio do Programa Nacional de Imunizações
(PNI) e Programas Estaduais de Imunizações.
2.28 Ressalta-se que se encontram em tramitação os Processos Administrativos SEI-
08/001/034110/2019 e SEI-080005/000977/2020, cujos objetos constituem a contratação de pessoa
jurídica para prestação de serviço de Processos de Negócio (BPO) no âmbito das Diretorias
Administrativo, Comercial e Financeiro, e das Diretorias Industrial e Científica, respectivamente, do
Instituto Vital Brazil, pelo prazo de 12 (doze) meses, com possibilidade de prorrogação contratual de até
05 (cinco) anos, conforme o artigo 71 da Lei 13.303/2016.  Para tanto, será remetido à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 47.242, de 31
de agosto de 2020.
2.29 Cumpre destacar que não foi obtido sucesso nas pesquisas de preço realizadas nos processos
supracitados, sendo necessária a revisão e a reestruturação dos conteúdos técnicos dos seus Projetos
Básicos, demandando uma análise mais diligente e entretida dessas matérias a fim de viabilizar o
prosseguimento dos procedimentos regulares que impulsionariam os próximos atos processuais para a
obtenção do êxito daqueles certames. 
2.30 Ocorre que, além das obstruções ocasionadas pelos mencionados fatos, houve, desde os meses finais
de 2020 até os subsequentes meses do hodierno ano, três distintas gestões neste Instituto, fator que
impactou, malgrado os esforços empreendidos, no tempo a ser dedicado ao desenvolvimento das aludidas
reformulações e, consequentemente, no andamento dos processos licitatórios.
2.31Sucede-se  ainda que, após a reformulação dos Termos de referências citados acima, houve um Pedido
de impugnação  dos certames licitatórios que mostram necessárias a adoção de medidas em definitivo,
sendo deliberados pela revogação dos  Pregões Eletrônicos 004/2021 (SEI-080005/000976/2020) e
005/2021 (SEI-080005/000977/2020), conforme  atos da Presidência (SEI 19326641) e SEI 19248914) e
anexos (SEI 20207130, SEI 20207645) e (SEI 20234630 , SEI 20235654). 
2.32 Portanto, está em tramitação os Processos Administrativos SEI-080005/001079/2021 e SEI-
080005/001080/2021, com os objetos de contratação de empresa especializada de pessoa jurídica para
prestação de serviço de Processos de Negócios (BPO)  Administrativo, Comercial-Financeiro, Industrial e
Científico, reformulados e tomados os devidos cuidados ante a alguma contestação, pelo prazo de 12
(doze) meses, com possibilidade de prorrogação contratual de até 05 (cinco) anos, conforme o artigo 71 da
Lei 13.303/2016.  Para tanto, foi necessário solicitar Suplementação Orçamentária pelo processo SEI-
080005/001432/2021 remetido à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, onde
aguardamos autorização para continuidade dos trâmites até a sua conclusão.
2.33 Diante dos fatos acima referenciados, torna-se imperiosa e imprescindível a necessidade da presente
contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada(s) na prestação de serviços de suporte
técnico administrativo e operacional e à Gestão da Operação e Serviços e Gestão do Ambiente do Instituto
Vital Brazil, uma vez que a sua ausência comprometerá a segurança de pessoas e ocasionará prejuízo de
alta monta à população, com consequências incalculáveis, mpedindo-o de alcançar os seus fins sociais, a
sua missão e a sua visão para sociedade brasileira. 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E DA
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA. doc.23944540
7.1 O proponente deverá comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de
Atestado (s) de Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em
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nome do proponente que comprove (m) a prestação de serviços similares e compatíveis com o objeto deste
Projeto Básico, com contingente mínimo igual a 50% (cinquenta por cento) para o total a ser contratado.
7.2 Será aceito o somatório de atestado(s) ou declaração (ões) de capacidade técnica, para fins de
comprovação do quantitativo mínimo dos serviços, desde que reste demonstrada a execução concomitante
dos serviços, pois essa situação se equivale, para fins de comprovação de capacidade técnico-operacional,
a uma única contratação.
7.3 Para atestar a saúde financeira da empresa proponente, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, desde que já exigíveis e
apresentados na forma da lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do livro contábil, que
comprovem a boa situação financeira da empresa. Quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data
da apresentação da proposta, admitir-se-á atualização de valores, por índices oficiais, sendo vedada a
substituição das demonstrações financeiras por balancetes ou balanços provisórios.
7.4 Os proponentes deverão comprovar que dispõem dos índices econômico-financeiros mínimos
previstos a seguir:
a) Índice de Liquidez Geral: somente serão qualificados os Proponentes que obtiverem Índice de Liquidez
Geral (ILG) igual ou maior do que 1,0 (um), apurado nas demonstrações financeiras do último exercício
financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:
ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   > OU = 1,0
            PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
b) Índice de Liquidez Corrente: somente serão qualificados os Proponentes que obtiverem Índice de
Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior do que 1,0 (um), apurado nas demonstrações financeiras do último
exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:
ILC =  ATIVO CIRCULANTE     > OU = 1,0
       PASSIVO CIRCULANTE
c) Índice de Solvência Geral: somente serão qualificados os Proponentes que obtiverem Índice de
Solvência Geral (ISG) igual ou maior do que 1,0 (um), apurado nas demonstrações financeiras do último
exercício financeiro, calculado de acordo com a seguinte fórmula:
ISG =                   ATIVO TOTAL                                  > OU = 1,0
           PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
7.5 Os índices contábeis, calculados pelo proponente para fins de atendimento do dispositivo acima,
deverão ser confirmados pelo responsável da contabilidade do proponente, que deverá apor sua assinatura
no documento de cálculo e indicar, de forma destacada, seu nome e número de registro no Conselho
Regional de Contabilidade;
7.6 Nas situações que as empresas proponentes não atinjam, em um dos índices mencionados no subitem
7.4, valor maior ou igual ao valor do índice previsto neste Projeto Básico, poderá comprovar de forma
alternativa, a existência de patrimônio líquido correspondente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor
da contratação;
7.7 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 da Capital do Estado do Rio de Janeiro, 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
execução patrimonial.
7.8 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);
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b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
proponente, que será apresentada da seguinte forma:
c.1) Fazenda Federal: Apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito Negativo, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que
abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas “a e “d”, do parágrafo único, do artigo 11
da Lei nº 8.212, de 1991;
c.2) Fazenda Estadual: Apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito de
Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela Secretaria
de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, Certidão comprobatória de que o proponente, em razão do objeto
social, está isento de Inscrição Estadual;
c.2.1) Caso o proponente esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a
Fazenda Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão
Positiva com efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de
Débitos em Dívida Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, para fins de participação em
licitação, expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, Certidão comprobatória de que o
proponente, em razão do objeto social, está isento de Inscrição Estadual.
c.3) Fazenda Municipal: Apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeito
de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, ou, se for o caso, certidão
comprobatória de que o proponente, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal;
d) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
e) 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;
7.9 O proponente deverá apresentar declaração, na forma do ANEXO III , atestando que não emprega
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.
7.10 A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em:
a) Cédula de Identidade;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) 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;
d)Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País,
e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Jose Manuel Aguiar Costa, Assistente Administra�vo, em
27/10/2021, às 18:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.

http://www.fazenda.rj.gov.br/sei/documentos/legislacao/decretos/Decreto_46_730.pdf
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