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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO T.J.D.L.
Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação 004/2022

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/000206/2022

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO

Enquadramento legal: artigo 29 inciso II da Lei 13.303/2016 e conforme relatório 29683626.
Favorecido: MERCK S/A CNPJ: 33.069.212/0008-50 situada à  RUA TORRE EIFFEL, 100, LOTE 3A -
PARQUE RINCÃO, COTIA, São Paulo, Brasil. CEP: 06705-481 Tel.: (11) 3346-8501; E-mail:
licitaquimica@merckgroup.com
OBJETO: Em caráter de urgência, adquirir Capsulas de Filtração Esterilizante para atendimento as áreas de
Produção de imunoglobulina do Instituto Vital Brazil, conforme as definições contidas neste Termo de Referência.
Valor da Assinatura: R$ 40.698,00 (quarenta mil seiscentos e noventa e oito reais)

Dotação orçamentária:

Número: 0005

Fonte: 100/122/230

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

Considerando a necessidade do equipamento para atendimento à demanda gerada pelo Instituto Vital Brazil.
O objeto desta aquisição tem como finalidade minimizar os riscos de contaminação bacteriana que por ventura possa
surgir no Sistema de Purificação de Água.
Torna-se necessária a aquisição do material das marcas Merck, Sartorius ou 3M, pois são os únicos capazes de
atender as necessidades deste Instituto, de forma a garantir a inalterabilidade dos processos de produção já validados
e controle de qualidade.
A aquisição dos itens em desacordo com o especificado pode ocasionar alterações, perdas e falhas, bem como, na
necessidade de revalidação dos processos, causando prejuízos, atrasos no cumprimento das demandas e entrando em
conflito com as normas de Boas Práticas de Fabricação e dos requisitos de qualidades preconizados, podendo levar
ainda a variação na qualidade dos lotes de produção, nos resultados de análises, e consequentemente no padrão dos
itens produzidos pelo Instituto Vital Brazil, causando impactos nos produtos entregues ao Ministério e a população
como um todo.
A solução especificada e que se pretende adquirir, adequa-se a necessidade de manter em operação todo o parque
Fabril do Instituto Vital Brazil. Acredita-se que tornará  o processo mais enxuto e reduzirá desperdícios de tempo e
informação, de modo a facilitar a gestão contratual e o gerenciamento de riscos, com redução de procedimentos
administrativos, além de se reduzir custos financeiros, bem como, viabilizar o critério de economicidade e
sustentabilidade para a Administração.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA DISPENSA

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; 29372151



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. 29372354
c) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço– FGTS; 29371775
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; 29371825

Documento assinado eletronicamente por Jose Manuel Aguiar Costa, Assistente Administra�vo, em
16/03/2022, às 08:46, 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 29739813 e o código
CRC 4160DA0D.

Referência: Processo nº SEI-080005/000206/2022 SEI nº 29739813
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