
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 005/2022

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/000145/2022

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO

Enquadramento legal: artigo 29 inciso II da Lei 13.303/2016 e conforme relatório 30055262

OBJETO: Contratação em caráter de urgência de empresa(s) especializada(s) para prestação dos serviços de
Qualificação e Calibração de Equipamentos e Instrumentos do Instituto Vital Brazil, conforme os lotes definidos neste
Termo de Referência.

Favorecido lotes 1, 2 e 3: 

RMS TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.-
ME (12.146.694/0001-59) situada à  RUA MANICARIA, 607, CURICICA, RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro, 
Brasil. CEP: 22780-806 Tel.: (21) 2440-8781; E-mail: comercial@rmsgroup.com.br

Valor: R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais)

Favorecido lotes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

CTJ METROLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (09.471.199/0001-00) situada à RUA MOEMA
CHAMA, 43, SAO JUDAS TADEU, DUQUE DE CAXIAS, Rio de Janeiro, Brasil. CEP: 25243-020 Tel.: (21) 3654-
8000; E-mail: ctj@grupoctj.com.br

Valor: R$ 13.760,00 (treze mil setecentos e sessenta reais)

VALOR TOTAL DA ASSINATURA: R$ 48.260,00 (quarenta e oito mil duzentos e sessenta reais) 

Dotação orçamentária:

Número: 0007

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 inspeção da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) realizada no Instituto Vital Brazil
em  Setembro de 2021 afim de avaliar Certificação de BPF (Boas Práticas de Fabricação);

Considerando o Formulário de Exigência de N° 3639618/21-4 (documento anexo 28269330) evidênciando todas as
Não Conformidades encontradas durante a inspeção;

Considerando a necessidade de caráter de URGÊNCIA de se realizar análises de água e estudo de MEDIA FILL para
comprovação de cumprimento das exigências de Boas Práticas de Fabricação;

Os serviços são necessários para garantir a confiabilidade nos resultados obtidos no uso dos equipamentos e
instrumentos para que estejam em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação preconizadas pela Resolução



RDC (Resolução da Diretoria Colegiada) Nº 301/2019 da ANVISA e suas Instruções Normativas.

 

Como fundamentação para execução dos serviços, destacam-se os seguintes artigos da RDC supracitada:

 

RDC 301/2019, Instrução Normativa N°35, no capítulo III, Seção I, Art. 9°:

“As salas limpas e os equipamentos que fornecem ar limpo devem ser classificados de acordo com a versão vigente da
norma ISO 14644-1 seguindo os métodos de ensaio da ISO 14644-3”.

Instrução Normativa (IN) 47/2019 da RDC 301/2019, Seção IV, Art. 40:

“Equipamentos, instalações, utilidades e sistemas devem ser avaliados em uma frequência apropriada para confirmar
que permanecem em um estado de controle”.

RDC 301/2019, Seção II, Subseção III, Art. 85:

“As áreas de armazenamento devem ser projetadas ou adaptadas para assegurar as condições ideais de estocagem;
devem ser limpas, secas e mantidas dentro de limites aceitáveis de temperatura.

Parágrafo único. Nos casos em que forem necessárias condições especiais de armazenamento, tais como temperatura
e umidade, essas devem ser providenciadas, verificadas e monitoradas.”                                                    

RDC 301/2019, Seção III, Art. 109:

“Os equipamentos de medição, pesagem, registro e controle devem ser calibrados e verificados em intervalos
definidos e por métodos apropriados”.

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA DISPENSA

 

RMS TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA.-
ME (12.146.694/0001-59)

-Contrato Social ou Estatuto Social, devidamente registrado; 29150744

-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. 29152183

-Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço– 
FGTS; 29151752

-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; 29152359

 

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 pelo licitante

àquela entidade; 29151984; 29153152; 29152748; 29153008; 29153831; 

b) O atestado referido no item "a” 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; 29151984; 29153152; 29152748; 29153008; 29153831;

c) O atestado de capacidade técnica deverá conter obrigatoriamente a especificação do

serviço, a identificação do órgão que está fornecendo o atestado, a identificação, a

assinatura (com firma reconhecida) e o telefone para contato do responsável pelo setor

do objeto em questão do órgão. 29151984; 29153152; 29152748; 29153008; 29153831;

d) Apresentação da Certidão de Registro Quitação junto ao CREA da empresa; 29154604

e) Apresentação da Certidão de Registro Profissional do Responsável Técnico da

empresa; 29155619

f) Averbação do Atestado de Capacidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia. 29152748; 29153008

g) Apresentar cópia acompanhada do original ou autenticada em cartório de Certificado

de Acreditação emitido pela CGCRE, dentro do prazo de validade, de no mínimo

03 grandezas acreditadas conforme norma NBR/IEC 17025:2017 (Aplicável apenas

aos lotes 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10).

 

CTJ METROLOGIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (09.471.199/0001-00)

-Contrato Social ou Estatuto Social, devidamente registrado; 29158652

-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. 29159106

-Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço– 
FGTS;29159354

-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; 29160188

 

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 pelo licitante

àquela entidade; 29160983; 29161119; 29161702; 29161753; 29161345; 29161446; 29161941; 29162001 

b) O atestado referido no item "a” 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; 29160983; 29161119; 29161702; 29161753; 29161345; 29161446; 29161941; 29162001 

c) O atestado de capacidade técnica deverá conter obrigatoriamente a especificação do

serviço, a identificação do órgão que está fornecendo o atestado, a identificação, a



assinatura (com firma reconhecida) e o telefone para contato do responsável pelo setor

do objeto em questão do
órgão. 29160983; 29161119; 29161702; 29161753; 29161345; 29161446; 29161941; 29162001 

d) Apresentação da Certidão de Registro Quitação junto ao CREA da empresa; 29167656

e) Apresentação da Certidão de Registro Profissional do Responsável Técnico da

empresa; 29167737

f) Averbação do Atestado de Capacidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia. 29162896

g) Apresentar cópia acompanhada do original ou autenticada em cartório de Certificado

de Acreditação emitido pela CGCRE, dentro do prazo de validade, de no mínimo

03 grandezas acreditadas conforme norma NBR/IEC 17025:2017 (Aplicável apenas

aos lotes 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10). 29162191; 29162733

Documento assinado eletronicamente por Jose Manuel Aguiar Costa, Assistente Administra�vo, em
17/03/2022, às 09:39, 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 30056822 e o código
CRC 480D5625.

Referência: Processo nº SEI-080005/000145/2022 SEI nº 30056822

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

