
30/06/2021 SEI/ERJ - 16424965 - Ato de Dispensa de Licitação 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18614095&infr… 1/4 

 

 

 

 
 

Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Instituto Vital Brazil 

Assessoria da Diretoria Administrativa 

 

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

T.J.D.L. 
 

 
 

Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação 001/2021 

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: SEI-080005/000430/2021 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 29, XV, da Lei 13.303/2016. 

 

Enquadramento legal: o procedimento a ser observado é o de dispensa de licitação, com fundamento no Art. 
29, XV, da Lei 13.303/2016. 

 

 
Favorecido: NAVEBRAS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA , inscrita no CNPJ sob o nº. 

07.588.598/0001-20, RUA JOÃO RIZZO , 44, QUADRA K LOTE 19A, CAJUEIROS(ITAIPUAÇU), 
MARICÁ, Rio de Janeiro, Brasil. CEP: 24932-140, e-mail: comercial@gruponavebras.com.br; 
contato@gruponavebras.com.br, Telefones: (21) 9649-15812, (21) 2722-1814. 

 

 

OBJETO RESUMIDO: Contratação de Empresa Especializada idônea visando à contratação, em caráter 
emergencial, de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico administrativo e 
operacional à Gestão Científica e Difusão do Conhecimento e à Gestão da Produção do Instituto Vital Brazil, 
conforme lotes definidos no item 13.9, cujos ID SIGA são 165612 e 165597, respectivamente.. 

 

Valor da assinatura: R$ 5.952.987,66 (cinco milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e 

oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos). 
 

Dotação orçamentária: 292922/10000000/3390/3300000 
 

Justificativa: 
 

Foram abertos 2 processos Administrativos: SEI-080005/000976/2020 e SEI-080005/000977/2020, cujos 
objetos constituem a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço de Processos de Negócio 
(BPO) no âmbito das Diretorias Administrativo, Comercial e Financeiro, e das Diretorias Industrial e 

mailto:comercial@gruponavebras.com.br
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Científica, respectivamente, do Instituto Vital Brazil, pelo prazo de 12 (doze) meses, com possibilidade de 
prorrogação contratual de até 05 (cinco) anos, conforme o artigo 71 da Lei 13.303/2016. 

 

Insta salientar que os referidos processos foram alvos de impugnação e sendo acatada pelo pregoeiro e 
ratificado pela autoridade superior, Diante dos fatos acima referenciados, torna-se imperiosa e imprescindível 
a necessidade da presente contratação, em caráter emergencial. 

 

Em matéria de Administração Pública, a regra para a contratação de serviços/ obras e/ou compras é a 
realização de licitação, conforme determina o art. 37, XXI da CRFB/88. Sobre licitação, estabelece a Lei 
Maior que cabe a União legislar sobre suas normas gerais. 

 

Nesse contexto, a União editou a Lei 13.303/2016, que regulamentou o processo de licitação para as 
empresas públicas, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, Tal lei também especificou as modalidades de licitações bem como 

casos excepcionais que fogem a regra da licitação. Registre-se por oportuno que, tais exceções não 
contrariam o disposto no art. 37, XXI da CRFB/88, uma vez que o próprio dispositivo estabelece que 
ressalvados os casos especificados na legislação, a regra é licitar, logo comportando exceções. 

 

Dentre tais exceções, encontram-se as licitações dispensadas, as licitações dispensáveis e as licitações 
inexigíveis. 

 

Com efeito, a contratação direta emergencial se baseia em situações excepcionais, em que um fato 
extraordinário, que foge à previsibilidade ordinária do administrador, traz a necessidade irresistível de a 
Administração contratar em curto espaço de tempo que se mostra incompatível com a tramitação de uma 
licitação. 

 

Nesse sentido, reza o art. 29, XV da Lei nº 13.303/16, in verbis: 
 

“Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista: 
(Vide Lei nº 14.002, de 2020): 

 

(...) 
 

XV - em situações de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, 
públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para 
as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos 
contratos, observado o disposto no § 2º ;A contratação emergencial, quando a situação urgente é causada pela 
própria Administração, é indesejável. A emergência real, resultante do imprevisível, resultante do caso em 
análise e devidamente caracterizada a urgência de atendimento a situação que possa ocasionar prejuízo ou 

comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares. 
 

§ 2º A contratação direta com base no inciso XV do caput não dispensará a responsabilização de quem, por 
ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei nº 8.429, 
de 2 de junho de 1992 . 

 

Seja qual for a origem da emergência, será cabível a contratação direta, o que não é desprovido de 
consequências jurídicas. Ao tratar do tema na esfera do Poder Executivo Federal, a Orientação Normativa nº 
11/2009 da Advocacia Geral da União, dispôs o seguinte: 

 

Nesse sentido vale colacionar o entendimento aplicado pela AGU, em casos similares, inobstante a adoção 
da lei 13.303/2016, sendo aplicada para esta instituição onde a referida lei também adota mesmo 

entendimento, vale apena colacionar o acordão como paradigma 
 

ON nº 11/2009 da AGU: “A contratação direta com fundamento no inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de 
1993, exige que, concomitantemente, seja apurado se a situação emergencial foi gerada por falta de 
planejamento, desídia ou má gestão, hipótese que quem lhe deu causa será responsabilizado na forma da lei”. 

https://jus.com.br/tudo/advocacia
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A contratação direta, contudo, não significa burla aos princípios administrativos. Em primeiro lugar, a lei 
exige que o contrato seja somente celebrado após procedimento simplificado de concorrência, para justificar 
a escolha do executante, de modo a garantir uma disputa entre potenciais fornecedores . 

 

No mesmo sentido, para que haja a contratação, necessário observar o entendimento do TCU, assim como do 
disposto no artigo 26, da Lei 8.666/93, realizando-se pesquisa de preços: 

 

“Consulte, nas contratações em que seja aplicável a hipótese de dispensa de licitação, o maior numero 
possível de propostas de potenciais interessados, de modo a aperfeiçoar parâmentros de comparação quanto 
a escolha do fornecedor, do objeto a ser executado e a razoabilidade dos preços cotados”. 

 

(ACÓRDÃO 21/2006 SEGUNDA CÂMARA) 

 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E 

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 
 

Atestado (s) de Capacidade Técnica, doc. 16393844 
 

Balanço Patrimonial. docs: 16345503, 16345570, 16345608,16345660 

Índice de Liquidez Geral: 16345790 

Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas pelos distribuidores da sede da pessoa 
jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Se o proponente não for 
sediado na Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir acompanhadas de 
declaração oficial da autoridade judiciária competente, relacionando os distribuidores que na Comarca de sua 
sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências e recuperação judicial, ou de execução 
patrimonial. Doc. 16345928, 16346002 

 

Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
(CNPJ); 16346905 e 16346940 

 

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou 
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei; 16346166 

 

CND. Fazenda Federal; 16346247 
 

CND Fazenda Estadual: - ICMS, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, Certidão 
comprobatória de que o proponente, em razão do objeto social, está isento de Inscrição Estadual; 16346364 

 

Caso o proponente esteja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a Fazenda 
Estadual será feita por meio da apresentação da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com 
efeito de Negativa, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e Certidão Negativa de Débitos em Dívida 
Ativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, para fins de participação em licitação, expedida pela 
Procuradoria Geral do Estado ou, se for o caso, Certidão comprobatória de que o proponente, em razão do 
objeto social, está isento de Inscrição Estadual. 16346429 

Fazenda Municipal: 16346485 
 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 16346561 
 

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, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho; 16346621 

 

O proponente deverá apresentar declaração, na forma do ANEXO III , atestando que não emprega menor de 
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir 
de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição. AUSENTE 
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A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

Cédula de Identidade; 16346905 e 16346940 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 16423524 
 

Diante do exposto, encaminho o presente para as devidas providências conforme AUTORIZO do Exma. Vice 
Presidente em doc. . Após, retorne à esta Diretoria para prosseguimento dos autos. 

 

 

 

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Luis Alberto Marques Kede, Controlador, em 30/04/2021, 
às 13:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº 
46.730, de 9 de agosto de 2019. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php? 
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 16424965 
e o código CRC E765D735. 

 

 

Referência: Processo nº SEI-080005/000430/2021 SEI nº 16424965 

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://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
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6

