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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 017/2021

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/000465/2021

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO

Enquadramento legal com fundamento no Art. 29, II da Lei nº 13.303/2016 e conforme
relatório 24214925 seguem abaixo os dados da empresa favorecida no certame:

FAVORECIDO:  DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA-ME, inscrita sob o CNPJ: 01.327.197/0001-30,
situada a AV. BENTO MARIA DA COSTA, 30, JURUJUBA, NITERÓI, Rio de Janeiro, Brasil. CEP: 24370-
190

E-mail: FULMEGAN@BOL.COM.BR

Telefone de contato: (21) 26255228

Valor da assinatura: R$ 47.936,87 (QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA SEIS REAIS
E OITENTA SETE CENTAVOS)

Número:0031

Fonte: 122/230

Programa de Trabalho:
10.122.0002.2016/10122.0002.2923/10.303.0440.8345/10.303.0440.2924/10.303.0440.2917/10.573.0440.8319

OBJETO RESUMIDO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desinsetização
(baratas, formigas, moscas e mosquitos) e desratização (ratos).

JUSTIFICATIVA: Faz-se necessária a contratação de uma empresa especializada com o intuito de executar
serviços de desinsetização (baratas, formigas, moscas e mosquitos) e desratização (ratos), em todas as áreas
(internas e externas) no Instituto Vital Brazil S.A. e sua Fazenda Vital Brazil, buscando manter os ambientes
de trabalho em bom estado de salubridade e descontaminação, tanto para a segurança pessoal dos servidores e
usuários, quanto para a conservação dos bens deste Instituto Vital Brazil S.A. e sua Fazenda Vital Brazil.

 Cabe salientar que não existe no quadro profissional capacitado para atuar no controle e combate proposto, o
que, consequentemente, torna as edificações sujeitas à manifestação de vetores e pragas diversas.

 Com a contratação, o Instituto Vital Brazil S.A. e sua Fazenda Vital Brazil esperam propiciar a manutenção
das condições ambientais e dos imóveis disponibilizados aos seus servidores e colaboradores, evitando os
riscos de contaminação por agentes externos que são facilmente eliminados por meio dos serviços ora
propostos.
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  QUALIFICAÇÃO JURÍDICA

-Contrato Social doc 23737111

-Certidão Negativa de Débitos Federais doc 23737018

-Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); doc 23738368

-Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; doc 23738566

- Conta Bradesco para pagamento doc 23739185

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) O licitante deverá comprovar a aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, através da apresentação de Atestado (s) de
Capacidade Técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome do licitante que
comprove (m) a prestação de serviços similares e compatíveis com o objeto deste Termo de Referência, com
contingente limitado a 50 % (cinquenta por cento) do total licitado doc 23739465  

b) Possuir Registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA. doc 23739827

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, expedida pelo Conselho Profissional competente, para serviços de
controle de vetores e pragas urbanas, dedetizações, desratização e similares. doc 23744524 

Declaração do Responsável Técnico, devidamente habilitado para o exercício das funções relativas às
atividades pertinentes ao controle de vetores e pragas urbanas, de que acompanhará e se responsabilizará
pelos serviços prestados durante todo o período da contratação; doc 23745595; 23748420

 

 

Documento assinado eletronicamente por Glaucia Correia Borges, Assistente Administra�vo, em
29/10/2021, às 16:29, 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 24216061 e
o código CRC 785FA099.

Referência: Processo nº SEI-080005/000465/2021 SEI nº 24216061

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