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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 002/2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/000067/2022 
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO

Enquadramento legal: artigo 29 inciso XV da Lei 13.303/2016 e conforme relatório 28676076.

Favorecido: ELETROINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP CNPJ: 05.395.575/0001-74 
situada à RUA DR. VITAL BRASIL, 1270, VILA SANTA LUZIA, VILA SANTA LUZIA, SÃO BERNARDO DO
CAMPO, São Paulo, Brasil. CEP: 09664-000 Tel.: (11) 4363-3707; E-mail: ADM@ELETROINOX.COM.BR

OBJETO: Contratação Emergencial de empresa especializada na prestação de Serviço de Limpeza química (Derouge)
e passivação nos tanques e tubulações internas dos Sistemas de Águas do IVB, conforme especificações contidas no
Termo de Referência.

Valor da Assinatura: R$ 109.000,00 (cento e nove mil 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

JUSTIFICATIVA:

A água na indústria farmacêutica é uma das principais matérias-primas que entram na formulação dos produtos,
utilizada como, excipiente, solvente e na lavagem de equipamentos. A água utilizada na indústria farmacêutica,
obrigatoriamente deve estar de acordo com os requisitos compendiais contidos na Farmacopéia Brasileira, na RDC
(Resolução da Diretoria Colegiada) 301/2019, dentre outras instruções normativas legais.

Os Loopings (anéis de distribuição) e os Tanques de armazenagem possuem cerca de 10 anos de uso e apesar dos
cuidados em cumprir rigorosamente os procedimentos de sanitização térmica e química adotados, com o passar dos
anos nesse tipo de instalação nas indústrias farmacêuticas pode apresentar a existência de "Rouge" (corrosão no
interior da tubulação). Por este motivo é recomendada a realização da limpeza química e passivação para evitar que a
possível presença de 'Rouge" facilite a formação de biofilmes (estruturas formadas por diversos tipos de bactérias) e
consequentemente a contaminação dos mesmos, impactando nos requisitos da RDC 301/2019 (Boas Práticas de
Fabricação de Medicamentos) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

A passivação pode ser definida como um processo de limpeza/tratamento final usado para remover ferro livre ou
outros contaminantes anódicos das superfícies de peças de aço resistentes à corrosão onde de maneira a se obter a
formação uniforme de uma superfície passiva.

O sistema de geração de Água Purificada e Água Para injetáveis do Instituto Vital Brazil encontra-se em
funcionamento há 10 anos sem qualquer intervenção mecânica visando à limpeza dos loopings (sistema de
distribuição) que alimenta os laboratórios com água tratada.

Desde o ano de 2018, o Instituto Vital Brazil vem sendo notificado pelos Ministério Público dos estados de Minas
Gerais (Inquérito Civil n° 1.22.012.000339/2017-19), Rio Grande do Sul (Inquérito Civil nº 1.29.000.001139/2019-15)
e Distrito Federal (Inquérito Civil 1.16.000.002261/2018-86), quanto a regularização da remessa de soros hiperimunes
referentes aos contrato de 112/2015 e 42/2018 ao Ministério da Saúde, e desde estão está empenhado em retomar a
produção de soros hiperimunes. 
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Nos dias 30 de agosto a 03 de setembro de 2021, ocorreu a Inspeção Sanitária da ANVISA/SUVISA às instalações do
Instituto Vital Brazil, e constatou-se algumas exigências no Relatório de Inspeção (documento quem contém
informações sobre o IVB, relato da situação encontrada durante a inspeção, as normas não cumpridas, a conclusão da
inspeção quanto ao cumprimento das boas práticas e/ou condições de funcionamento do estabelecimento, a adoção das
medidas pertinentes, entre outros) e o prazo para cumprimento das exigências foi de 120 dias a contar da data de
14/09/2021.

Algumas medidas foram tomadas por este Instituto, de modo a cumprir para o cronograma e consequentemente o
atendimento das exigências explicitadas no Formulário de exigência 3639618/21-4, do Relatório de Inspeção, porém
as ações corretivas no Sistema de Geração e Distribuição de Água Purificada e no Sistema de Geração e Distribuição
de Água Para Injetáveis, a fim de mitigar as não conformidades por contaminações microbiológiocas encontradas, não
obteve êxito.

No dia 18 de janeiro de 2022, o Ministério Público de Brasília, enviou um Ofício de nº 225/2022/GABPR28-AM,
questionando quais as ações corretivas decorrentes da inspeção realizada pela ANVISA foram atendidas, e essa
notificação só veio a corroborar com a emergencialidade da matéria a ser contratada.

Como o serviço é imprescindível para o processo produtivo de Soro do Instituto Vital Brazil, e também para
atendimento as normas técnicas regulamentares, conforme descritas na RDC 301/2019 da ANVISA, torna-se
imperiosa e imprescindível a necessidade da Contratação Emergencial de empresa especializada na prestação de
Serviço de Limpeza química e passivação nos tanques e tubulações internas do Sistema de Águas do IVB, em caráter
emergencial, com fundamento no artigo 29 inciso XV da Lei 13.303/2016. Sem a contratação do serviço, o
atendimento das exigências explicitadas no Formulário de exigência 3639618/21-4 será comprometido, e assim, não
ocorrerá a liberação da área para a produção de soros hiperimunes do Instituto Vital Brazil, e consequentemente
o desabastecimento de soros hiperimunes no Ministério da Saúde.

O serviço abaixo foi acomodado em um único item, devido à natureza da prestação do serviço. A tentativa de fracionar
o item para que mais de uma empresa cumprisse o objetivo, poderá ocasionar atrasos na liberação da área para a
produção de soros hiperimunes do Instituto Vital Brazil.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA DISPENSA

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; 28431476; 28431511; 28431549; 28431559

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; 28431476; 28431511; 28431549; 28431559

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. 28431476; 28431511; 28431549; 28431559

d) Apresentação da Certidão de Registro Quitação junto ao CREA da empresa; 28447019

e) Apresentação da Certidão de Registro Profissional do Responsável Técnico da empresa; 28430003

f) Averbação do Atestado de Capacidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 28447019

g) 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; 28430607

h) 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. 28430045

i) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço– FGTS; 28430569

j) 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; 28430024

- Declaração de não utilização de ácido fluorídrico; 28430627
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Documento assinado eletronicamente por Jose Manuel Aguiar Costa, Assistente Administra�vo, em
15/02/2022, às 09:56, 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 28705223 e o código
CRC B101B5EE.

Referência: Processo nº SEI-080005/000067/2022 SEI nº 28705223

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

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

