
ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

T.J.D.L. 

  

Termo de Justificativa de Dispensa de Licitação 006/2021 

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-080005/000800/2020 

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO 

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

Enquadramento legal: o procedimento a ser observado é o de dispensa de licitação, com 

fundamento no Art. 29, II, da Lei 13.303/2016. 

  

Favorecido: LV Barreto Comercial Ltda. CNPJ: 04.672.882.0001.92 

IE 77.396.330 

Endereço: Rua Dr. Cotrim da Silva, 26- Centro CEP 24030050 - Niterói/ RJ 

EMAIL: lvbarreto@hotmail.com 

TEL: (21) 26135009 

  

OBJETO RESUMIDO: Aquisição de lonas cruas a serem utilizadas no processo de filtração na 

etapa de purificação de plasma hiperimune. 

  

Valor da assinatura: R$ 9.975,00 (nove mil, novecentos e setenta e cinco reais) 

  

Justificativa: 

O processo encontra-se instruído por Dispensa de Licitação com amparo na Lei nº 13.303 de 30 

de Junho de 2016, com base no que preceitua o artigo 29, inciso II, conforme descrito abaixo: 

Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/356570084/lei-n-13-303-de-30-de-junho-de-2016#art-29
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/356570084/lei-n-13-303-de-30-de-junho-de-2016#art-29


Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia 

mista: 

I - para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que 

não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda a obras e serviços de mesma 

natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; 

II - para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para 

alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo 

serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma só vez; 

  

  5. Para a pesquisa de mercado 13514092 e análise da vantajosidade da contratação, as 

seguintes rotinas e parâmetros são considerados; alguns sendo pesquisados quando necessário 

para assegurar completude da pesquisa: 

 Pesquisa de preços praticados 

A1 
Relatório de Preços Praticados 

IVB 
Sem registro 

 Consulta a Empresas do Segmento. 

B1 

Foram contatadas 29 empresas 

do ramo pertinente ao objeto, 

sendo que 26 dessas não 

responderam e 03 empresas 

enviaram propostas de preços. 

  

LV Barreto Comercial Ltda, e-

mail: lvbarreto@hotmail.com, PP Papelaria 

Paperbel Ltda., e-mail: paperbel@bol.com.br , Rio 

Center Negócios e Participações, e-

mail: neia.deroci@hotmail.com   

 Varredura de Portais de Compras Governamentais 

C1 
Comprasnet, Painel de Preços, 

TCE e Banco de Preços SIGA, 
Sem registro 

Internet (e Sites Especializados) Busca de registros de preços em outros portais de 

aquisições. 

Tem foco prioritário a identificação de parâmetros que atendam aos fatores Receptividade 

da Compra, Volume Registrado Compatível e Preço Praticado. 

 Obs: Quanto aos Arts. 1º e 2º do Decreto Estadual nº 47.588/2021. 

 Estabelece a pesquisa em relação status de SRP disponíveis no SIGA e Compras Net. 
 Estabelece se houve aquisição nos últimos 12 (doze) meses no órgão. 

   Informamos que em atendimento ao Decreto acima não foi localizado nenhum registro. 

  

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=15402689&id_procedimento_atual=8477717&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120010277&infra_hash=a934791fc0b4405ea804dd2d948cd0a1457fcb1d1380a371db7ab707a9df997c
mailto:paperbel@bol.com.br
mailto:neia.deroci@hotmail.com


  

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E 

QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 

Os documentos necessários para instrução do processo (habilitação) com as respectivas 

autenticações, encontram-se ja no procesos e sito algumas abaixo 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF; 17128460 

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; 17128845 , 17129062 ,  

A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

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; 17123042, 17123492 , 17123684 

  

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. 

  

 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19389640&id_procedimento_atual=8477717&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120010277&infra_hash=016e7e131847b60f7ea7297d5cbc4fe27e123c34aac5c1418fae45d06a2c082e
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19390069&id_procedimento_atual=8477717&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120010277&infra_hash=d434468a8e4471829e23d59155b684be49dbce42aaef45e0e3b71d353399b545
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19390302&id_procedimento_atual=8477717&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120010277&infra_hash=e6d242cd5667cbcade8fdad3dc5bd0182c9f60de3ab685298dac16fbb83ae0c3
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19383586&id_procedimento_atual=8477717&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120010277&infra_hash=c52c0f955e0ca6cd7bab15090db743c8171f130644ce802833aa3e227a73510a
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19384085&id_procedimento_atual=8477717&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120010277&infra_hash=a61d11c15a626174fbab646ea5b41409338323bcc3dd33da511e73660b29abf5
https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=19384302&id_procedimento_atual=8477717&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120010277&infra_hash=33dae20284c06eb67675cef5ecaf29e62f6a36c016a1d88f0f01be818d16d2f8

