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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 022/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/001362/2021

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO

Enquadramento legal com fundamento no Art. 29, II da Lei nº 13.303/2016 e conforme
relatório 25523735 seguem abaixo os dados da empresa favorecida no certame:

FAVORECIDO: MAC LEIXO OFFSHORE MONTAGEM E CONSTRUÇÃO inscrita sob o n° de
CNPJ: 13.328.080.0001/50, situada a RUA PIRACAJUBA SN LT 14 QD 209 / JARDIM CATARINA / SAO
GONCALO / RJ / 24716-051 telefone: (21) 98653-4478 e-mail: marcelotavares@macleixo.com

Valor da assinatura: R$ 39.892,00 (trinta e nove mil oitocentos e noventa e dois reais)

Número:0041

Fonte: 122/230

Programa de Trabalho:
10.122.0002.2016/10.303.0440.2917/10.573.0440.8319/10.122.0002.2923/10.303.0440.8345/10.303.0440.2924

OBJETO RESUMIDO: 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Inspeção anual das caldeiras e calibração
dos seus instrumentos de segurança do Instituto Vital Brazil, conforme definidos neste Termo de Referência.

JUSTIFICATIVA: 

Os serviços são necessários para garantir a segurança do operador e confiabilidade nos resultados obtidos no
uso dos equipamentos e instrumentos para que estejam em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação
preconizadas pela Resolução RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) Nº 301/2019 da ANVISA e suas
Instruções Normativas.

Os serviços são realizados em caráter único uma vez a cada ano

Como fundamentação para execução dos serviços, destacam-se os seguintes artigos da RDC e Norma
regulamentadora:

Instrução Normativa (IN) 47/2019 da RDC 301/2019, Seção IV, Art. 40:

“Equipamentos, instalações, utilidades e sistemas devem ser avaliados em uma frequência apropriada para
confirmar que permanecem em um estado de controle”.           

RDC 301/2019, Seção III, Art. 109:

“Os equipamentos de medição, pesagem, registro e controle devem ser calibrados e verificados em intervalos
definidos e por métodos apropriados”.
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NR-13 Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento.

13.4.4 Inspeção de segurança de caldeiras;

“13.4.4.4 A inspeção de segurança periódica, constituída por exames interno e externo, deve ser executada
nos seguintes prazos máximos:

a) 12 (doze) meses para caldeiras das categorias A e B;

b) 15 (quinze) meses para caldeiras de recuperação de álcalis de qualquer categoria;

c) 24 (vinte e quatro) meses para caldeiras da categoria A, desde que aos 12 (doze) meses sejam testadas as
pressões de abertura das válvulas de segurança”

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA

-Contrato Social; 24954638

-Certidão Negativa de Débitos Federais; 24955076

-Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 24955108

-Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 24954992

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a. Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá ser apresentado atestado(s), emitido(s) por
pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove a prestação dos serviços elencados neste Termo
de Referência pela empresa àquela entidade;  25143213; 25142792

b. O atestado referido na alínea acima deverá comprovar que as funcionalidades do sistema fornecido pelo
licitante ao órgão são compatíveis às funcionalidades do objeto descritas neste Termo de Referência e funciona
corretamente de forma integrada;

c. O atestado de capacidade técnica deverá conter obrigatoriamente a especificação do serviço, a identificação
do órgão ou da empresa que está fornecendo o atestado, a assinatura e o telefone para contato do responsável
pela emissão do atestado.

d. Apresentação da Certidão de Registro Quitação junto ao CREA da empresa; 25219608

e. Apresentação da Certidão de Registro Profissional do Responsável Técnico da empresa; 25143164

f. Averbação do Atestado de Capacidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia. 25219608

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Manuel Aguiar Costa, Assistente Administra�vo, em
30/11/2021, às 11:32, 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 25526402 e
o código CRC 8B860699.

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
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Referência: Processo nº SEI-080005/001362/2021 SEI nº 25526402

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


