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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Diretoria Presidência

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
T.J.D.L.

 
Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação 024/2021

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/000880/2021

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO
 

 

Enquadramento legal com fundamento no Art. 29, II da Lei nº 13.303/2016 e conforme
relatório 25735579 seguem abaixo os dados da empresa favorecida no certame:

FAVORECIDO LOTE 1:  LABORPEC RIO COMERCIAL LTDA, inscrita sob o CNPJ:  05.354.801/0001-
79, 

ESTRADA DO VIGÁRIO GERAL, 372, PARTE, RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, 
Brasil. CEP: 21241-100 

 

E-mail: laborpecrio@gmail.com

 

Telefone de contato:(21) 3451-8532

 

Valor da assinatura: R$ 29.640,00  (vinte e nove mil seiscentos e quarenta reais).

 

 

Número:0044

 

Fonte: 100/230

 

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
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OBJETO RESUMIDO: Aquisição de caixas de acondicionamento para répteis

 

JUSTIFICATIVA: 

 A aquisição pretendida atenderá as necessidades da Divisão de Herpetologia e será de grande importância
para preservar a integridade dos animais capturados, apreendidos ou resgatados, contendo características
próprias para este tipo de serviço de maneira que permita realizar tais ações em qualquer tipo de ambiente e
até mesmo nas áreas urbanas onde tais animais estão cada vez mais presentes. 
   As caixas foram inseridas no presente termo de referência devido a necessidade de confecção de substratos
para a limpeza das novas caixas, melhoria do bem estar animal evitando assim intercorrências em sua
integridade física. Além de oferecer mais segurança aos funcionários que as manipulam.

  As justificativas quantitativas dos materiais têm-se por base o número de animais instalados e recebidos a
necessidade de manutenção e limpeza das caixas que se fazem semanalmente, tendo em vista que o processo
operacional de sanitização requer a instalação do animal em outra caixa limpa e higienizada.

  QUALIFICAÇÃO JURÍDICA

 

-Contrato Social doc 24873499 

-Certidão Negativa de Débitos Federais doc 24874450

-Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); doc 24874324

-Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; doc 24874572 

V –  DAS AMOSTRAS:

A EMPRESA FORNECEDORA deverá apresentar AMOSTRAS de cada um dos itens arrematados, a ser
encaminhada ao Setor de Compras, à Rua Maestro José Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ, telefones (21)
3611-4650, (21) 2711-9236 e (21) 2711-9223, ramal 144, 233, 193. As amostras apresentadas para análise
deverão estar corretamente identificadas com o nome da empresa responsável pelo envio.

Em resposta, o setor técnico validou o envio das amostras sendo informado dob o documento nº 25184644

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Wender dos Santos Oliveira, Assistente, em 03/12/2021, às
16:17, 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 25769257 e
o código CRC 52C69BB9.

Referência: Processo nº SEI-080005/000880/2021 SEI nº 25769257

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:   


