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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO T.J.D.L.
 

Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação 025/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/002108/2021
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 29, XV, da Lei 13.303/2016. Enquadramento legal: o procedimento
a ser observado é o de dispensa de licitação, com fundamento no Art. 29, XV, da Lei 13.303/2016 e
conforme relatório 26194344.
Favorecido:  SOARES & MARINS.PAES LTDA, inscrita sob o CNPJ:  30.976.726/0001-25 situada à R
HERMOGENES FREIRE DA COSTA 02 LOJA 06 / CENTRO / SAO PEDRO DA ALDEIA / RJ /
28941-110. Tel.: (22) 2320-9869; E-mail: aldeiamed@gmail.com.
OBJETO: O presente Termo de Referência tem por objetivo definir os parâmetros para
contratação EMERGENCIAL para à aquisição de materiais correlatos, conforme especificações contidas
no Termo de Referência.
Valor da Assinatura: R$ 271.718,00 (duzentos e setenta e um mil setecentos e dezoito reais)
Dotação orçamentária:
10.122.002.2016/10.303.0440.8345/10.122.0002.2923/10.303.0440.8345/10.303.0440.2924
doc. 26192478; 26192496
JUSTIFICATIVA:
Considerando que os itens a serem abastecidos fazem parte da grade elaborada por cada setor técnico do
Instituto, conforme sua demanda.
Considerando que tal aquisição se faz necessária para a continuidade dos serviços neste Instituto, sendo
imprescindível no processo produtivo de Soro do Instituto Vital Brazil, e também para atendimento as
normas técnicas regulamentares, conforme descritas na RDC 301/2019 da ANVISA.
Considerando que o processo SEI 080005/000999/2021 com a PE 018/2021 com vista à aquisição de
materiais correlatos foi tido como FRACASSADO.
Considerando que alguns dos itens contidos neste Termo de Referencia, são imprescindíveis para o
atendimento das exigências explicitadas no Formulário de exigência 3639618/21-4, o qual foi elaborado
após a Inspeção da Anvisa.
Considerando que a ANVISA deu o prazo de 120 dias a contar da data 14/09/2021, para o cumprimento
do cronograma e consequentemente o atendimento das exigências explicitadas no Formulário de exigência
3639618/21-4.
Considerando que o IVB não tem tempo hábil para um novo processo com trâmite regular, devido ao
encerramento do exercício financeiro.
Torna-se imperiosa e imprescindível a necessidade da aquisição de materiais correlatos, em caráter
emergencial, com fundamento no artigo 28 inciso XV da Lei 13.303/2016, uma vez que a ausência da
aquisição comprometerá o atendimento das exigências explicitadas no Formulário de exigência
3639618/21-4, e consequentemente a liberação da área para a produção de soros hiperimunes do Instituto
Vital Brazil.
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DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:
-Contrato Social; 26162473
 -Certidão Negativa de Débitos Federais; 26162597
 -Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 26162634
 -Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 26161882

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Manuel Aguiar Costa, Assistente Administra�vo, em
13/12/2021, às 19:15, 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 26194615
e o código CRC 736B003D.

Referência: Processo nº SEI-080005/002108/2021 SEI nº 26194615
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