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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação 016/2021

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. SEI-080005/000763/2021

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

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

 

                 O processo de compra foi criado no sistema SIGA na data de
03/09/2021 doc. 23114670 pesquisa de mercado n° : 06240/2021 doc. 23114670, a pesquisa de preços foi
realizada entre as datas de 03/09/2021 e 08/09/2021 apresentando os valores presentes no
relatório 23118184. Na data de 05/10/2021 às 10:00 horas foi aberto o Processo Eletrônico de
Dispensa tendo sido finalizado na mesma data às 14:00 horas doc.23118723. Na data de 05/10/2021 foi
solicitada a documentação empresa LPS AGROFARMA LTDA -EPP inscrita sob o CNPJ:
04.852.370/0001-08 e situada a Rua: R PADRE ROQUE 1891 / SAUDE / MOGI MIRIM / SP / 13800-
207 vencedora com menor preço doc.23667941 tendo sido considerada HABILITADA. Em cumprimento
ao Decreto Estadual do Rio de Janeiro Nº 47.588 DE 27 DE ABRIL DE 2021 foi realizada a pesquisa
no Portal de Compras Públicas do Estado do Rio de Janeiro Doc: 23684442 e Portal de Compras do
Governo Federal Doc. 23684514 . Mediante o exposto e, observando o procedimento de dispensa de
licitação com fundamento no Art. 29, II da Lei nº 13.303/2016, seguem abaixo os dados da empresa
favorecida no certame:
 
Favorecido: LPS AGROFARMA LTDA EPP , inscrita no CNPJ sob o nº. 04.852.370/0001-
08 Situada à R PADRE ROQUE 1891 / SAUDE / MOGI MIRIM / SP / 13800-207
E-mail: vendas5@lpsagrofarma.com.br
Telefone de contato: (19) 3814-4410
Valor da assinatura:R$ 40.593,00 (Quarenta mil quinhentos e noventa e três reais)
Número:0030
Fonte: 122/230
Programa de Trabalho: 10.122.0002.2016/10.122.0002.2923/10.303.0440.8345/10.303.0440.2924
OBJETO RESUMIDO: Aquisição de vacinas para ressuprimento a demanda da Instituição, conforme
especificações contidas no Termo de Referência.
JUSTIFICATIVA: 
Esta aquisição ocupa um papel de destaque dentro do sistema de compras do Instituto, uma vez trata-se de
insumos imprescindíveis na linha de produção e áreas de apoio.
Ressaltamos que a quantidade solicitada foi calculada com base na planilha elaborada por cada área e
consulta ao Sistema de estoque do almoxarifado com o objetivo de suprir a demanda da Instituição.
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Contudo, a ausência dos produtos constantes no Termo de Referencia, acarretaria consequências graves na
linha de produção e áreas de apoio do Instituto.
A vacinação anual contra raiva é obrigatória, exigida pelo Ministério da Agricultura, e Secretarias
estaduais, em todo o território nacional, a que está vinculada a emissão de GTA e diversos documentos e
certificados.
A encefalomielite a vírus tem sintomatologia semelhante à de diversas outras doenças, é causada por vírus
que atacam o sistema nervoso central dos equinos e causam perturbações diversas. O índice de
mortalidade é de 60%.
A espécie equina é muito suscetível ao agente causador do tétano, pequenos ferimentos podem causar a
doença, cuja evolução é fatal na maioria das vezes.
A leptospirose é uma zoonose bacteriana de grande importância em todo o mundo. É considerada como
uma das principais causas da uveíte recorrente equina e, ao longo dos últimos anos tem sido apontada
também como causa frequente de abortos em éguas.
A influenza equina é uma doença viral altamente contagiosa, sendo em muitos países considerada a
enfermidade respiratória mais importante da espécie. Afeta equídeos de forma geral, não se conhecendo
predileção por raça ou sexo. Além de custo para tratamento da doença ainda há os prejuízos que causa por
incapacitar os animais doentes para a imunização.
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E
QUALIFICAÇÃO JURÍDICA
- Contrato Social; doc. 23670585
- Certidão Negativa de Débitos Federais; doc. 23670784
- Certidão de Regularidade do FGTS ( CRF ); doc. 23671056
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; doc. 23671839
-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, materiais 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. doc. 24270807

Documento assinado eletronicamente por Jose Manuel Aguiar Costa, Assistente Administra�vo, em
03/11/2021, às 10:03, 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 24270845
e o código CRC 51FEF19F.

Referência: Processo nº SEI-080005/000763/2021 SEI nº 24270845

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

