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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 023/2021

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/001621/2021

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO

  

Enquadramento legal com fundamento no Art. 29, II da Lei nº 13.303/2016 e conforme
relatório 25656264 seguem os dados da empresa favorecida no certame:

FAVORECIDO :  PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA, CNPJ: 08.787.782/0001-62,
situada a: AV. RIO BRANCO, 123, SALAS 2106 A 2111 - CENTRO, RIO DE JANEIRO, 
Brasil. CEP: 22280-030  .

E-mail: ALESSANDRO.PIMENTA@PRIMAVIDA.COM.BR

Telefone de Contato: (21) 3299-4500

Valor da assinatura: R$ : 39.211,68 (trinta e nove mil duzentos e onze reais e sessenta e oito centavos)

 

Número: 0043

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: 

 O presente Termo de Referência tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica para a prestação de
serviços de assistência odontológica, com cobertura de todos os procedimentos odontológicos listados no Rol
de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, mediante a disponibilização de redes
credenciadas aos empregados públicos do Instituto Vital e beneficiários, cujo ID SIGA – 144188 
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JUSTIFICATIVA: 

 

 O Instituto Vital Brazil é um Laboratório Público Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro e é 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.

2.2. Em cumprimento ao estabelecido no edital do concurso público publicado no D.O. de 19/10/94 e ao
acordo coletivo em vigor, o Instituto Vital Brazil tem a obrigatoriedade em proporcionar aos seus funcionários
e dependentes os meios necessários para a garantia da higidez de sua saúde, contribuindo para o bem-estar dos
trabalhadores, com reflexos positivos na eficiência e na eficácia dos serviços prestados por esta Instituição.

2.3. Cumpre ressaltar, que a Lei Complementar nº 159 de 19/05/2017 veda até a presente data, reajustes
pecuniários aos benefícios concedidos aos empregados vinculados aos estados que aderiram ao Regime de
Recuperação Fiscal, sendo estabelecido para este benefício, o valor total limite de R$3.267,64
independentemente do número de beneficiários.

2.4Em 2020, houve a dispensa de licitação acerca da contratação de pessoa jurídica para a prestação de
serviços de assistência odontológica, com o instrumento contratual n°031/2020 assinado em 30/09/2020 e
publicado em D.O em 06.10.2020 com a empresa PRIMA VIDAODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA por
um período de 12 meses no valor total de R$ 39.211,68 (trinta e nove mil duzentos e onze reais e sessenta e
oito centavos), podendo ser renovado, ainda, por mais 48 meses.

2.5 Trata que, obedecendo o disposto no art. 29 da lei 13.303/2016, e ainda, nota técnica da SEPLAG
(Secretaria de Planejamento e Gestão),de que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente a
Dispensa de Licitação se refere ao limite total dos 60 (sessenta) meses do contrato. Uma vez, que o valor de
R$ 39.211,68 (trinta e nove mil, duzentos e onze reais e sessenta e oito centavos) já foi praticado, e ainda, que
nos resta apenas um "saldo" para renovação por curto período de tempo.

2.6 Destarte, faz-se necessária abertura de novo processo de contratação, uma vez que o contrato n° 031/2020
terá sua vigência expirada em29/12/2021.

É de suma importância retratar que a pretendida contratação possui natureza estratégica e fundamental. Ela
assegura a continuidade da prestação de assistência à saúde, por meio de plano odontológico, aos beneficiários
do Instituto Vital Brazil. 

 

  

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Glaucia Correia Borges, Assistente Administra�vo, em
02/12/2021, às 15:18, 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 25668346 e
o código CRC E87DF8D5.

Referência: Processo nº SEI-080005/001621/2021 SEI nº 25668346

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


