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ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO T.J.D.L.
Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação 006/2022

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/000295/2022

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO

Enquadramento legal: artigo 29 inciso II da Lei 13.303/2016 e conforme relatório 31389344.

Favorecido: DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI  CNPJ: 35.382.879/0001-68 situada
à Rua João Mesquita, 1348, Sobreloja 2, Parque Industrial, São José do Rio Preto, São Paulo Brasil. CEP: 15025-035;
Tel.: (17) 3234-5259; E-mail: licitacao@daflabor.com.br

OBJETO: Adquirir 02 Elementos de Dispersão para o equipamento T 10 basic ULTRA-TURRAX® (Fabricante IKA).

Valor da Assinatura: R$ 11.170,00 (onze mil cento e setenta reais)

Dotação orçamentária:

Número: 0011

Fonte: 100/230

10.122.0002.2016/10.573.0440.8319/10.122.0002.2923/10.303.0440.8345/10.303.0440.2924

JUSTIFICATIVA

O Protocolo de Imunização dos animais soro produtores do Instituto Vital Brazil (IVB) utiliza soluções e emulsões
contendo diferentes antígenos tais como, venenos e toxinas. Atualmente o preparo das emulsões de antígeno é realizado
utilizando o equipamento T 10 basic ULTRA-TURRAX® (Fabricante IKA) que já possuímos, no entanto, possuímos
somente um Elemento de Dispersão que é indicado para o preparo de 0,5 mL a 10 mL de emulsão, o que impossibilita
preparar um volume maior quando necessário e, possuindo apenas um único Elemento de Dispersão, precisamos aguardar
a limpeza e esterilização desse único material para que possamos preparar emulsão para atender tropas diferentes e com
isso evitar contaminação cruzada entre os antígenos utilizados.

Desta forma, pelo acima exposto, solicitamos a aquisição de dois (02) novos Elementos de Dispersão para o equipamento
T 10 basic ULTRA-TURRAX® (Fabricante IKA) para que possamos atendar adequadamente às demandas de preparação
de emulsão para imunização dos animais soro produtores, incluindo os animais do Projeto COVID.

Considerando o Enunciado nº45 da PGE-RJ, justifica-se a divisão por ITEM tendo em vista ser a regra nos editais das
licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações nos casos em que o objeto seja divisível.

A divisão do objeto por item no presente Termo de Referência propiciará a ampla participação empresas podendo estas
oferecer proposta para um único item, para alguns itens ou para todos os itens, caso assim desejem.

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; doc. 30737334

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. doc. 30737381

c) Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço– FGTS; 30737688

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; 30737733

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Jose Manuel Aguiar Costa, Assistente Administra�vo, em 12/04/2022,
às 16:15, 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 31397905 e o código CRC 7A054E89.

Referência: Processo nº SEI-080005/000295/2022 SEI nº 31397905
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