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Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/000136/2022
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO
 
Enquadramento legal: Art. 29, II da Lei nº 13.303/2016 e conforme relatório 28682857.
 
Favorecido: PLAST LABOR IND E COM DE EQUIP HOSP E LAB LTDA , inscrita sob o CNPJ: 31.864.051/0001-95
situada à ]RUA PROFESSOR BOSCOLI, 51, MARIA DA GRAÇA, RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, Brasil. CEP:
20785-460 Tel.: (21) 2501-0888; E-mail: CLAUDIA.NUNES@PLASTLABOR.COM.BR.
OBJETO: Aquisição de Materiais de Laboratório em caráter de urgência para ressuprimento da demanda da Instituição,
conforme especificações contidas no Termo de Referência.
Valor da Assinatura: R$ 15.958,00 (quinze mil novecentos e cinquenta e oito reais)
Dotação orçamentária:
10.122.0002.2016/10.303.0440.2917/10.573.0440.8319/10.122.0002.2923/10.303.0440.8345/10.303.0440.2924 doc. 28680242
 
JUSTIFICATIVA:
Considerando a necessidade de aquisição para o período de 60 (sessenta) dias consecutivos no atendimento à demanda
gerada pelo Instituto Vital Brazil.
 Considerando que os itens deste termo se encontram com o estoque em nível crítico, a sua ausência acarretará na
interrupção das atividades do Controle da Qualidade impactando diretamente nas adequações solicitadas pela
ANVISA/VISA, durante a última inspeção sanitária no IVB, impedindo a reabertura da fábrica e a produção de soros
hiperimunes. 
Considerando que o quantitativo apurado para elaboração deste termo de referencia foi baseado em uma estimativa de
consumo para fornecimento ao Instituto Vital Brazil.
Informamos que os materiais de laboratório são necessários para a realização das análises de água e do monitoramento
ambiental das áreas classificadas.
      Os itens 1, 4 e 5 descritos no tópico “(III) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” são necessários para a realização dos
ensaios microbiológicos dos diferentes tipos de água para uso farmacêutico: potável, purificada e para injetáveis. O controle
da contaminação da água é crucial, uma vez que a água é umas das principais matérias-primas para a produção dos Soros
Hiperimunes.
Conforme disposto no artigo nº 336, da Resolução RDC nº 17, de 16 de Abril de 2010 que dispõe sobre as Boas Práticas de
Fabricação de Medicamento:
Art. 336. As fontes de provisão de água, os equipamentos de tratamento de água e a água tratada devem ser monitorados
regularmente quanto à presença de contaminantes químicos e biológicos e, quando for o caso, deve também ser feito o
controle para endotoxinas, a fim de que a água atenda às especificações apropriadas para seu uso.
Os itens 2 e 3 descritos no tópico “(III) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” são necessários para a realização de
monitoramento ambiental nas áreas do Departamento de Soro (DSO) e Departamento de Controle Biológico
(Microbiologia). Conforme disposto no artigo 32, Seção II, da Ilustração Normativa ANVISA – IN nº 35, de 21 de agosto de
2019, que dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação complementares a Medicamentos Estéreis:
“Art.32. Quando da realização de operações assépticas, o monitoramento deve ser frequente, por meio de métodos como
placas de sedimentação, amostragem de ar volumétrica e de superfície (por exemplo: cotonetes e placas de contato)”
O programa de monitoramento ambiental é mais crítico para produtos processados assepticamente do que para aqueles
submetidos à esterilização terminal, esta criticidade se aplica à produção dos soros hiperminunes. Micro-organismos viáveis



do ar podem influenciar a qualidade dos produtos fabricados em salas limpas do DSO. 
Os itens descritos no tópico “(III) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” são necessários para a realização dos ensaios
microbiológicos dos diferentes tipos de água para uso farmacêutico: potável, purificada e para injetáveis. O controle da
contaminação da água é crucial, uma vez que a água é umas das principais matérias-primas para a produção dos Soros
Hiperimunes.
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
a) Ser o ramo de atividade compatível com o objeto deste termo de referência, cuja comprovação será feita por meio da
apresentação do Contrato Social ou Estatuto Social, devidamente registrado;  28608657
 
b) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da
CNDT. 28608833
 
c) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço– FGTS; 28609362
 
d) Prova de regularidade perante a Seguridade Social, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativos
aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 28609015

Documento assinado eletronicamente por Jose Manuel Aguiar Costa, Assistente Administra�vo, em 14/02/2022, às
17:09, 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 28686974 e o código CRC
FC73BBAE.

Referência: Processo nº SEI-080005/000136/2022 SEI nº 28686974
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