
 

 

 

 
 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 

 
 
 

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022 PARA PROSPECÇÃO DE MERCADO DE 

PROJETOS PAUTADOS EM TELEMEDICINA, QUE ENVOLVAM BANCO DE 

DADOS DE REFERÊNCIA, QUE TENHAM A PROPOSTA DE CO-

DESENVOLVIMENTO COM O IVB, EMBARCANDO OS CONHECIMENTOS 

CENTENÁRIOS DO INSTITUTO VITAL BRAZIL, DE MODO A GERAR UM 

PRODUTO E/OU SERVIÇO FINAL A SER OFERTADO NO MERCADO PÚBLICO 

E/OU PRIVADO (LINHA 1); PROJETOS QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA PARA O IVB, DE MEDICAMENTOS DE REFERÊNCIA, GENÉRICO, 

SIMILAR, OU PRODUTOS DE TERAPIAS ALTERNATIVAS (LINHA 2);  

 

 
 

 

Niterói/RJ, 25 de  fevereiro de 2022. 
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INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e 

Biológicos) inscrito no CNPJ sob o nº 30.064.034/0001-00, com sede situada a 

Rua Maestro José Botelho, nº 64, Vital Brazil, Niterói, RJ, constituindo-se sob 

forma de Sociedade Anônima (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e 

Biológicos), Sociedade por Ações, de Economia Mista, dotada de 

personalidade jurídica de direito privado, constituída com base na Lei 

Estadual nº 3.125 de 07 de Dezembro de 1956, considerado Laboratório 

Oficial, na forma prevista pelo Decreto Estadual nº 11.312, de 24 de agosto de 

1964, órgão da Administração Indireta do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, neste ato representado por sua Diretora Presidente, Sra. PRISCILLA 

VIANA PALHANO LIMA, portadora da carteira de identidade 22.365.903-8, 

expedida pelo DETRAN/RJ, doravante denominado “IVB”; 

 
CONSIDERANDO QUE o IVB é um laboratório público oficial que, como 

entidade pública, está envolvido na pesquisa, desenvolvimento, fabricação e 

distribuição de medicamentos, produtos biológicos (hemoderivados, vacinas e 

reagentes) e produtos quimioterápicos, de uso humano e veterinário, tendo 

seus objetivos, definidos na Lei Estadual nº 942, de 18.12.85 e 2.017, de 

15.07.92; 

 
CONSIDERANDO QUE as atividades de assistência farmacêutica, imunização e 

assistência médica devem ter garantido o abastecimento independentemente 

das oscilações do mercado internacional; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de incentivar o Complexo Econômico e 

Industrial da Saúde do país em decorrência do seu potencial estratégico para 

a assistência à saúde como etapa indispensável que assegure a soberania 

tecnológica e bem-estar social; 

 
CONSIDERANDO QUE o IVB deseja dar publicidade ao processo de seleção de 

empresas para prospecção de mercado de Transferência de Tecnologia para 

Fabricação e Fornecimento de Medicamentos e se fazer cumprir a isonomia 

de acesso estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988, em 

particular os da publicidade, legalidade e moralidade; 

 
torna público o seu interesse em receber propostas de empresas que tenham 

critérios técnicos correspondentes a subsidiar uma parceria tecnológica viável 

para Transferência de Tecnologia para Fabricação e Fornecimento de 
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Medicamentos, em conformidade com as regras estabelecidas na presente 

chamada pública. 

 

 

 

• DO OBJETO 

 

Constitui objeto da presente chamada pública a prospecção de mercado para 

as seguintes linhas de projetos: 

 
LINHA 1) Projetos pautados em telemedicina, que envolvam banco de dados 

de referência, que tenham a proposta de co-desenvolvimento com o IVB, 

embarcando os conhecimentos centenários do Instituto Vital Brazil, de modo 

a gerar um produto e/ou serviço final a ser ofertado no mercado público e/ou 

privado. 

LINHA 2) Projetos que envolvam a transferência de tecnologia para o IVB, de 

medicamentos de referência, genérico, similar, ou produtos de terapias 

alternativas. 

 

 
• EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO 

 
 
 

• Poderão participar desta chamada pública pessoas jurídicas ou 

consórcios de pessoas jurídicas com ramo de atuação pertinente ao 

objeto deste edital e que apresentem os documentos exigidos para 

habilitação. 
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• Não poderão participar desta chamada as pessoas jurídicas que: 

tenham sido declaradas inidôneas no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, em qualquer esfera da Administração 

Pública. 

 
• estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária em âmbito 

estadual; estejam cumprindo penalidade de impedimento de licitar, 

aplicada no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

com base no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, conforme Acórdão 

TCU nº 2.593/2013 – Plenário. 

 

 
 

 

• constituíram as pessoas jurídicas 

que foram apenadas conforme itens e, enquanto perdurarem as 

causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica 

que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; 

tenham sócios comuns com as pessoas jurídicas referidas no item. 

 
• não funcionem no País, se encontrem sob falência, concordata, 

dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja 

sua forma de constituição, bem como as pessoas físicas sob 

insolvência. 

 
• um de seus sócios ou administradores seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por 

afinidade, até o terceiro grau, de agente público pertencente aos 

quadros do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

 
• o servidor ou dirigente de órgão ou entidade estadual, bem como a 

empresa da qual figurem como sócios, dirigentes ou da qual 
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participem indiretamente. Considera-se participação indireta a 

existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, 

econômica, financeira ou trabalhista. 

 
• A participação nesta chamada pública implica a aceitação das 

condições estabelecidas no Edital e na legislação aplicável. 

 
• Além destas condições gerais, deverão ser obedecidas as exigências 

específicas de participação fixadas no Edital. 

 
• A Diretoria Executiva verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. 

 
• DO COLEGIADO JULGADOR 

 

A análise das propostas será realizada pela Diretoria Executiva do Instituto 

Vital Brazil, composta de 7 (sete) membros, com notória capacidade técnica, 

conforme preceitua o art. 19 do Estatuto Social do IVB. 

 

 
 

 

• DA DOCUMENTAÇÃO A SER 
APRESENTADA 

 

Os interessados em participar da presente CHAMADA PÚBLICA deverão enviar 

suas propostas ao endereço eletrônico presidencia@vitalbrazil.rj.gov.br 

HYPERLINK "mailto:presidencia@vitalbrazil.rj.gov.br", HYPERLINK 

"mailto:presidencia@vitalbrazil.rj.gov.br" do dia 03/03/2022 até 24/03/2022, 

contendo, respectivamente, o roteiro da proposta, de acordo com a Linha 

escolhida, nos moldes do ANEXO I, todos assinados pelo representante legal 
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da empresa participante, devendo constar no corpo do assunto a devida 

identificação do projeto. 

 
• DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

Todas as propostas deverão ser apresentadas conforme o roteiro apresentado 

no ANEXO I e serão avaliadas pelo órgão colegiado da Diretoria Executiva do 

IVB conforme os seguintes critérios objetivos: 

 
• Alinhamento quanto às Diretrizes Institucionais do IVB; 

• Alinhamento quanto às demandas públicas mapeadas pelo IVB; 

• Disponibilidade orçamentária para investimento; 

• Retorno Financeiro; 

• Duração do Cronograma de Execução; 

• Viabilidade do projeto dentro do IVB; 

 
(IV.I) Mais de uma proposta poderá ser aprovada em cada linha, caso não 

sejam conflitantes quanto ao objeto apresentado ou mercado proposto. 

 
(IV.II) Para os projetos da Linha 1, caso sejam apresentadas propostas de 

objetos similares, os critérios de desempate se darão da seguinte forma: 

 
• Quanto à Oportunidade de Negócio: 

• 10 pontos para propostas que já apresentarem demanda 
estabelecida; 

• 5 pontos para propostas que apresentarem uma demanda 

potencial que precisa ser trabalhada; 

• 1 ponto para propostas que não apresentarem demanda e 

está deverá ser gerada em função da oferta do produto. 
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• Quanto à solução de gargalos: 

• 10 pontos para propostas que solucionarem gargalos já 

identificados pelo IVB; 

• 5 pontos para propostas que solucionarem gargalos do mercado; 

• 1 ponto para propostas que apresentarem soluções similares à 

outras já mapeadas no mercado. 

• Quanto ao retorno financeiro: 

• 10 pontos para propostas que apresentarem retorno 

financeiro ao IVB acima de 20% do faturamento, ou em caso 

de solução de gargalos internos apresente economicidade 

para o IVB. 

• 5 pontos para propostas que apresentarem retorno financeiro 

ao IVB acima de 10% do faturamento; 

• 1 pronto para propostas que não apresentarem retorno 

financeiro ao IVB, buscando apenas publicações científicas. 

 
(IV. III) Para os projetos da Linha 2 serão utilizados os seguintes critérios de 

desempate: 
 

Avaliação Descrição Nota 

Qualificação do Tempo de 4 

produto,  processo estabilidade do  

ou serviço que produto até 6  

pretende meses   

desenvolver    

Tempo de 6 

 estabilidade do  

 produto entre 7  a  

 12 meses  

 Tempo de 8 

 estabilidade do  

 produto superior a  

 13 meses  

Qualificações do Empresa de país 4 
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FORNECEDOR  membro do PIC/S -  

internacional de Esquema de  

Insumo  Cooperação em  

 

 
 

 
 

Avaliação Descrição Nota 

Farmacêutico Inspeção 
 

Ativo – IFA ou Farmacêutica; 

produto acabado  

Grau Farmacêutico  

 
Certificado de Boas 4 

 Práticas de  

 Fabricação (GMP)  

 grau farmacêutico -  

 não limitado a fins  

 de pesquisa.  

 
Certificado de Boas 4 

 Práticas de  

 Distribuição (GDP);  

Comprovação de Apresentar 1 

idoneidade e boas documento que  

práticas do comprove o  

FORNECEDOR desenvolvimento  

internacional sobre do produto  

todas as etapas de acabado a ser  

produção do importado  

produto importado   

Apresentar 3 

 documento que  

 comprove o  

 desenvolvimento  

Minuta de Chamada CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022/IVB (29267202)         SEI SEI-080005/000241/2022 / pg. 8



 das etapas de  

 fabricação  

 chegando até o  

 produto final.  

 

 
 

 
 

Avaliação Descrição Nota 

 
Apresentar 10 

documentos que  

comprovem a  

execução de todas  

as etapas de  

produção desde  o  

cultivo/síntse da  

matéria prima  até  

o produto acabado  

em grau  

farmacêutico (Drug  

Master File - DMF).  

Apresentar 8 

documentos que  

comprovem a  

produção do “Drug  

Master File” (DMF)  

do produto  

acabado em  

andamento.  

Comprovação de Apresentar 1 

idoneidade e boas documento que  

práticas do comprove o  

FORNECEDOR desenvolvimento  
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internacional sobre do produto  

todas as etapas de acabado a ser  

produção do importado  

produto importado   

Apresentar 3 

 documento que  

 comprove o  

 desenvolvimento  

 das etapas de  

 extração / síntese/  

 

 
 

 
 

Avaliação Descrição Nota 

 crescimento / 
 

purificação / 

isolamento / 

formulação do 

produto chegando 

até o produto final. 

Apresentar 10 

documentos que  

comprovem a  

execução de todas  

as etapas de  

produção desde  a  

matéria prima  até  

o produto final  

grau  farmacêutico  

(Drug Master File -  

DMF).  

Apresentar 8 
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documentos que  

comprovem a  

produção do “Drug  

Master File” (DMF)  

do insumo  

farmacêutico ativo  

(IFA) em  

andamento.  

Autorização dos Possui autorização 1 

produtos do para  

PROPONENTE ou comercialização  

seu FORNECEDOR em agência  

internacional regulatória  

concedida por internacional  

 

 
 

 
 

Avaliação Descrição Nota 

instituições 

regulatórias 

internacionais 

notadamente 

idôneas 

 
 

e 

Possui autorização 

para 

comercialização em

 3 diferentes 

agências 

regulatórias 

internacionais 

3 

Possui autorização 

em mais de 3 

agências 

regulatórias 

internacionais 

5 

PROPONENTE ou Possui pesquisa 1 

Minuta de Chamada CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2022/IVB (29267202)         SEI SEI-080005/000241/2022 / pg. 11



seu FORNECEDOR clínica concluída  

internacional em 1 país   

possui pesquisa 

clínica 

   

Possui  pesquisa 

clínica concluída 

3 

 em até 3 países  

 
possui pesquisa 5 

 clínica concluída  

 em mais de 3  

 países,  

 considerando  

 população  

 compatível com os  

 parâmetros da  

 ANVISA para  

 produto a ser  

 comercializado  no  

 Brasil.  

Papel 

projeto 

social do Projeto 

beneficie 

que 

a 

1 

 

 
 

 
 

Avaliação Descrição Nota 

 
comunidade em 

torno do IVB 

 

Projeto que 

beneficie a 

comunidade em 

torno do IVB e 

3 
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proposta de 

investimento no 

parque tecnológico 

do IVB 

Projetos de 

investimento na 

comunidade   ao 

redor do IVB, no 

parque tecnológico 

do IVB e  um 

projeto que mostre 

sustentabilidade 

com  o  meio 

ambiente 

5 

Registro de 

produtos a base grau 

farmacêutico. 

Possui registro de 

seus produtos  em 1 

país 

1 

Possui registro de 

seus produtos  em 3 

países 

3 

Possui registro de 

seus produtos em 

mais de 3 países 

5 

 

 
 

 
 

Avaliação Descrição Nota 

Equipe capacitada Equipe boa,  mas 

possui  pouca 

1 
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capacitação 

curricular e pouco 

tempo atuando no 

ramo    de 

desenvolvimento 

Equipe boa. Possui 

equipe    com 

capacitação 

curricular para  a 

área ou  possui 

tempo     de 

experiência no 

ramo de 

desenvolvimento 

3 

Excelente equipe, 

com capacitação 

curricular para a 

área e possui 

notória experiência 

no ramo de 

desenvolvimento 

5 

 
 

 
(IV. V) Como critério de desempate caso sejam submetidas mais de uma 

proposta para o mesmo objeto, será considerada a proposta com melhor 

vantajosidade para o IVB a ser mensurada em função de aspectos técnicos e 

financeiros, a título de escopo e retorno do investimento. 
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• DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

• Toda a documentação apresentada em língua estrangeira deverá 

possuir tradução juramentada e deve ser autenticada pelo 

respectivo consulado. 

 
•  Durante o processo de avaliação previsto na presente chamada 

pública a Diretoria Executiva poderá realizar visita técnica às 

empresas interessadas na parceria para esclarecimentos técnicos, 

regulatórios e de qualidade. 

 
• A não apresentação de qualquer documento ou a apresentação 

com prazo de validade expirado implicará na desclassificação ou 

inabilitação do PROPONENTE. 

 
• Quaisquer esclarecimentos ou pedidos de informação acerca da 

presente chamada pública deverão ser solicitados por meio do 

endereço de correio eletrônico presidencia@vitalbrazil.rj.gov.br 

HYPERLINK "mailto:presidencia@vitalbrazil.rj.gov.br". 

 

• Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar ou solicitar 

esclarecimentos ao presente Edital, devendo protocolar o pedido 

até 03 (três) dias corridos antes da data fixada como limite para 

recebimento dos envelopes. 

 
•  Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital 

perante o IVB o proponente que não o fizer até 03 (três) dias 
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corridos da data fixada como limite para recebimento dos 

envelopes. 

 
•  Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos deverão 

ser encaminhados para o endereço eletrônico 

presidencia@vitalbrazil.rj.gov.br HYPERLINK 

"mailto:presidencia@vitalbrazil.rj.gov.br". em formato pdf., 

devidamente assinados e acompanhados dos documentos de 

identificação (se pessoa jurídica – cópia dos atos constitutivos 

devidamente atualizados, CNPJ, sede, nome e CPF  do 

representante legal, e, se pessoa física – nome completo, CPF e 

cópia de documento de identificação) e das informações para 

contato (telefone, endereço, e-mail). 

 
• A Diretoria Executiva proferirá decisão acerca de pedido de 

esclarecimento e impugnação, por escrito, e disponibilizará no site 

do IVB: http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/ HYPERLINK 

"http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/". 

 

 

 

• Compete ao Diretor-Presidente decidir acerca dos recursos 

interpostos em face de decisões da Diretoria Executiva, por 

escrito, e disponibilizar no site do IVB: 

http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/ HYPERLINK 

"http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/". 

 

• A realização da CHAMADA PÚBLICA não implica necessariamente a 

contratação total ou parcial, podendo a autoridade competente, 

inclusive, revogá-la, total ou parcialmente, por razões de interesse 
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público, ou anulá- la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

do interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe a Lei 

Estadual nº 5.427/2009. 

 
•  A presente CHAMADA PÚBLICA não gera direito à contratação 

posterior e a revogação ou anulação de eventual futuro contrato 

não gerará direito de indenização. 

 
• Todas as informações, resultados e documentos envolvendo a 

presente CHAMADA PÚBLICA serão disponibilizados no sitio 

eletrônico do IVB: http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/ 

 

• Os interessados deverão enviar as informações em conformidade 

com a legislação federal e estadual vigentes, devendo, em todos 

os casos, responsabilizar-se pela veracidade das declarações que 

fizerem. 

 
• As informações obtidas por meio desta CHAMADA PÚBLICA 

poderão ser utilizadas, total ou parcialmente, na elaboração de 

Editais, contratos ou demais documentos referentes à 

transferência de tecnologia do MEDICAMENTO. 

 
•  A utilização dos elementos obtidos com a CHAMADA PÚBLICA não 

caracterizará e nem resultará na concessão de qualquer vantagem 

ou privilégio ao particular em 20 eventual processo licitatório 

posterior. 

 
• O IVB assegurará o sigilo das informações prestadas, quando 

solicitado, nos termos da legislação. 
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•  O IVB poderá se valer de 

modelos e formulários próprios, a serem preenchidos pelos 

interessados, com o objetivo de orientar a padronização das 

manifestações encaminhadas. 

 
• A Diretoria Executiva poderá realizar diligências e/ou conceder 

prazo máximo de 2 (dois) dias corridos para saneamento de falhas, 

complementação de insuficiências ou ainda correções de caráter 

formal nas PROPOSTAS. 

 
•  Os interessados em participar da presente CHAMADA PÚBLICA 

serão inteiramente responsáveis pelos custos financeiros e demais 

ônus decorrentes de sua manifestação de interesse, não fazendo 

jus, a qualquer espécie de ressarcimento, indenização ou 

reembolso por despesa incorrida. 

 
• O IVB reserva-se no direito de resolver os casos omissos e as 

situações não previstas no presente edital. 

 
• O foro é o da Comarca da Niterói/RJ no qual serão dirimidas todas 

as questões não resolvidas na esfera administrativa. 

 
• DAS DATAS LIMITE 

 
 

Divulgação da chamada pública 03/03/2022 

Data final para apresentação das 

propostas e documentação Adicional 

24/03/2022 

Abertura das propostas 25/03/2022 

Deliberação final da Diretoria Colegiada 

e Divulgação dos resultados 

28/03/2022 

 

 
PRISCILLA VIANA PALHANO LIMA 

Diretora Presidente 
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ANEXO I 

Roteiro da Proposta para as Linhas 1 e 2 

 
 

• Título do Projeto 

• Empresas participantes (incluindo representantes no Brasil em 

caso de empresas internacionais) 

• Objeto 

• Descrição do produto ou serviço proposto 

• Problema a ser solucionado 

• Motivação para a escolha do proponente 

• Responsabilidades das partes, incluindo àquelas previstas para o IVB. 

• Necessidade de investimento (próprio e do IVB) 

• Cronograma de Desenvolvimento / Transferência de Tecnologia 

• Previsão de vendas anual para os próximos 5 anos (se aplicável) 

• Propriedade Intelectual 

• Previsão de participação do IVB nos resultados financeiros do projeto 

(se aplicável) 

• Outras informações relevantes 
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ANEXO IV 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

O IVB, assume as seguintes obrigações de confidencialidade com relação às 

informações de propriedade intelectual e segredos industriais que foram 

prestadas pela empresa ________________ (“PARTE REVELADORA”), para 

participar da 

Chamada Pública 01/2021 (“CHAMADA PÚBLICA”), que tem por objeto 

prospectar mercado interessados nos projetos LINHA 1, LINHA 2, LINHA 3 

e/ou LINHA 4, 

 
• Toda informação de propriedade intelectual e segredos industriais revelada 

como consequência da “CHAMADA PÚBLICA”, por qualquer meio, mesmo que 

se faça oralmente, será considerada INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL. 

 
• O IVB adotará todas as medidas necessárias para proteger o sigilo das 

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS recebidas em função da CHAMADA PÚBLICA, 

não as divulgando a terceiros, sem a prévia e escrita autorização da outra 

Parte. 

 
• Não será permitido a terceiros o acesso a documentos que contenham 

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, exceto com consentimento prévio da PARTE 

REVELADORA. 

 
• O IVB compromete-se a restringir a circulação interna das INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS ao mínimo necessário à viabilidade do objeto do presente 

Acordo. 
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• O IVB, sem a prévia e escrita autorização da Parte Reveladora, não usará as 

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS recebidas para propósitos diversos do que 

aqueles mencionados neste Acordo. 

 
• Serão excluídas das obrigações de sigilo e de não uso aqui estipuladas, 

quaisquer informações que: 

 
• Já eram do conhecimento do IVB previamente à sua divulgação pela outra Parte; 

 
• Eram conhecidas pelo público em geral previamente a sua divulgação, ou 

venham a se tornar publicamente conhecidas sem qualquer quebra do 

segredo ou falha por parte do IVB; 

• Tenham sido disponibilizadas ao IVB por qualquer terceira parte não 

sujeitas às obrigações de segredo perante a Parte Reveladora, ou; 

 

 

 

• Sejam desenvolvidas independentemente pelo IVB sem referência às 

Informações recebidas pela Parte Reveladora. 

 
• Quando assim requerido, o IVB submeterá provas que suportem qualquer 

das exceções estipuladas em 6(a), 6(b), 6(c) e 6(d) citadas anteriormente. 

Todavia, qualquer informação que haja sido revelada somente em termos 

gerais, não será considerada do conhecimento público. 

 
• Além das exceções estipuladas neste Acordo, nenhum outro direito ou 

licença é concedido para o uso das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. 

 
• As obrigações de confidencialidade previstas neste Termo valerão pelo 

prazo de 5 (cinco) anos a contar da assinatura do presente instrumento. 
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• O presente Acordo não cria nenhuma obrigação de celebração de 

qualquer acordo comercial entre as partes, seja de compra ou serviço ou de 

qualquer natureza outra. 

 
• As Partes ficam cientes de que a validade, interpretação e efeitos do 

presente Acordo serão regidos e interpretados, em todos os aspectos, de 

acordo com as leis do Brasil. 

 
• As Partes irão a todo o tempo cumprir com as suas respectivas obrigações 

nos termos deste Acordo dentro do espírito da boa-fé contratual. 

 
No caso de qualquer omissão, disputa ou controvérsia surgir, as partes ficam 

cientes de que o foro para dirimir as questões que não forem solucionadas de 

comum acordo será a Comarca de Niterói, por imposição de ordem 

Constitucional; 

 
Niterói/RJ, de de 2022. 

 
 
 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INSTITUTO VITAL BRAZIL 

 
 
 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

PARTE REVELADORA 
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