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INSTITUTO VITAL BRAZIL 

EDITAL PÚBLICO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/2014 

HABILITAÇÃO E SELEÇÃO DE INSTITUIÇÕES 

 

 

 

1.1 - O INSTITUTO VITAL BRAZIL (Centro de Pesquisas, Produtos Químicos e Biológicos), 

sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, inscrita 

no CNPJ sob o nº 30.064.034/0001-00, com sede na Rua Maestro José Botelho, nº 64, Vital Brazil, 

Niterói - RJ - CEP: 24.230-410 torna público, na forma da autorização do Diretor Científico do IVB, 

fls. 03/04 do processo administrativo E-08/005/000626/2014, o presente Edital de Seleção e 

Habilitação, conforme previsão contida no artigo 114 da Lei nº 8.666/93, para Seleção de 

Instituições habilitadas para cooperação técnico-científica na concessão e repasse de bolsas 

de estudo e pesquisa, com a finalidade de desenvolver Projeto de “Dispositivo de Hipotermia 

Cerebral pós-TCE”, bem como o desenvolvimento do protótipo do mencionado dispositivo, 

conforme Anexo I, por força do Convênio nº 787295/2013, firmado entre o Instituto Vital Brazil (IVB) 

e o Ministério da Saúde (MS), na forma das cláusulas e condições que se seguem, que será regido 

pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Estadual n.º 287, de 04 de 

dezembro de 1979, e pelo Decreto Estadual n.º 3.149, de 28 de abril de 1980, além das demais 

disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital.  

 

1.2 - As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais 

impugnações, obrigarão a todos os participantes, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado 

e divulgadas por meio eletrônico na internet, sendo comunicadas aos adquirentes do Edital, via 

telefax, telegrama, e-mail, entrega pessoal, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.   

 

1.3 - O instrumento convocatório encontra-se disponível no portal do INSTITUTO VITAL BRAZIL, na 

página www.vitalbrazil.rj.gov.br, opção: “Licitações” podendo, alternativamente, ser adquirido 

mediante a apresentação de um CD, das 09h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min, junto 

ao INSTITUTO VITAL BRAZIL, na Rua Maestro José Botelho, nº 64, Vital Brazil, Niterói - RJ, na 

Sala da Comissão de Licitação - COLIC - ou pelo e-mail: licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br.  
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1.4 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos ou formular impugnações acerca do objeto 

deste Edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 02 (dois) dias úteis anteriores 

à data designada para a entrega da documentação, no seguinte endereço: Rua Maestro José 

Botelho, 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ, das 09h00min as 12h00min e das 13h00min as 16h00min, ou 

ainda, através dos telefones (21) 2711-9236 e (21) 2711-9223, ramal 172, ou e-mail 

licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br. 

 

1.4.1 - Caberá ao Diretor Presidente, responder as impugnações e pedidos de esclarecimento 

deduzidos pelos potenciais licitantes até a data da sua realização, na forma do subitem 7.1., com 

encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados por qualquer das formas previstas 

no subitem 1.2 deste Edital.  

 

2 - OBJETO: 

 

2.1 - Constitui objeto do presente Edital a Seleção de Instituições habilitadas para cooperação 

técnico-científica na concessão e repasse de bolsas de estudo e pesquisa, sediadas no Estado 

do Rio de Janeiro, com a finalidade de desenvolver o Projeto de “Dispositivo de Hipotermia 

Cerebral pós-TCE”, bem como o desenvolvimento do protótipo do mencionado dispositivo, 

tomando por base o Anexo I, parte integrante deste Edital.  

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

 

3.1 - Poderão participar deste procedimento de pré-qualificação quaisquer instituições sem fins 

lucrativos, sediadas no Estado do Rio de Janeiro, que detenham atividade pertinente e compatível 

com o objeto, nos Termos deste Edital. 

 

3.2 - Não poderão participar do presente certame: 

 

a) Os consórcios, qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

b) As pessoas jurídicas em processo de falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, sob 

concurso de credores, em dissolução, ou em liquidação; 

 

c) As instituições com o direito suspenso de contratar com a Administração Pública ou por terem sido 

declaradas inidôneas; 

 

3.3 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

mailto:licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br
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4 - DAS ETAPAS DE HABILITAÇÃO: 

 

4.1 - O processo de habilitação das instituições será realizado em 04 (quatro) etapas, a saber: 

Habilitação Jurídica, Habilitação Fiscal e Trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Habilitação 

Técnica; apresentada pela(s) instituição(s). 

 

4.2 - As instituições deverão apresentar os documentos previstos nos artigos 27 a 31 da Lei nº 

8.666/93, não sendo permitida a participação de instituições: 

 

a) Suspensas temporariamente pelo INSTITUTO VITAL BRAZIL, nos termos do inciso III do artigo 

87 da Lei nº 8.666/93; 

 

b) Incursas na pena do inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, seja qual for o Órgão ou Entidade 

que tenha aplicado a reprimenda, em qualquer esfera da Administração Pública. 

 

5 - ETAPAS DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO: 

 

5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

5.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 

5.1.2 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria 

em exercício; 

 

5.1.3 - Decreto de autorização, em se tratando de instituição ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

5.1.4 - Declaração de que não possui em seu quadro funcional nenhum menor de dezoito anos 

desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de 

dezesseis anos, na forma do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e inciso V do artigo 27 

da Lei nº 8.666/93, conforme disposto no Anexo II. 
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5.1.5 - Declaração de acordo com o disposto do Decreto Estadual nº 33.925, de 18.09.2003 e na 

forma do Anexo III, de que preenche, em seus quadros, o percentual mínimo de empregados 

beneficiários da Previdência Social, reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência, habilitada 

na seguinte proporção: 

 

I - de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento); 

II - de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento); 

III - de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento); 

IV - mais de mil empregados, 5% (cinco por cento). 

 

5.1.6 - Declaração de Superveniência, conforme artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, de que inexiste 

fato superveniente impeditivo para sua habilitação, nos termos da Lei, na forma do Anexo IV. 

 

5.2 - HABILITAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

5.2.1 - Prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF) ou no cadastro nacional de pessoas 

jurídicas (CNPJ); 

 

5.2.2 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei; 

 

5.2.3 - Prova de regularidade perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante com a apresentação das seguintes Certidões: 

 

a) Prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta 

Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta 

Positiva com efeito Negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do licitante. 

 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual que será feita por meio da apresentação da 

Certidão Negativa ou Positiva com efeito de Negativa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidão da Dívida Ativa para fins de 

Licitação, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, Certidão comprobatória de 

que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de Inscrição Estadual. 

 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal que será feita por meio da Certidão Negativa ou 

Positiva com efeito Negativo de Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ou, se for o caso, 

Certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de Inscrição Municipal. 
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d) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeito Negativo, referente à Contribuição 

Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da 

sede do licitante.  

 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).  

 

f) 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. 

 

5.3 - HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

5.3.1 - Deverão ser apresentadas as 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 licitante 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. 

  

5.3.2 - As Certidões comprobatórias do atendimento ao disposto no subitem 5.3.1, serão as dos 1º, 

2º, 3º e 4º Ofícios do Registro de Distribuição. 

 

5.4 - HABILITAÇÃO TÉCNICA: 

 

5.4.1 - Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos:  

 

a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

b) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprovem aptidão para o desempenho de atividades de apoio a projetos de pesquisa, ensino e 

extensão e desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, por mais de 05 anos; 

 

c) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprovem aptidão para o desempenho de atividades de coordenação e fornecimento de bolsas 

de pesquisa, fornecidas pela Instituição Selecionada, treinamento e capacitação; 
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d) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que comprovem aptidão para o desempenho de atividades mencionadas neste Edital. 

 

e) A instituição deve prever em seu estatuto a possibilidade de concessão de bolsas de ensino e 

pesquisa. 

 

5.4.2 - O(s) Atestado(s) deve(m) conter o nome, endereço e telefone de contato dos atestadores, ou 

qualquer outro meio com o qual o INSTITUTO VITAL BRAZIL possa valer-se para manter contato 

com as pessoas declarantes. 

 

6 - ANÁLISE E SELEÇÃO:  

 

6.1 - Serão nomeadas, pela presidência do INSTITUTO VITAL BRAZIL, uma Comissão Técnica 

Interdisciplinar e uma Comissão de Licitação, compostas por técnicos do Instituto Vital Brazil. 

 

6.1.1 - Compete à Comissão de Licitação avaliar os itens: 5.1, 5.2, 5.3 da etapa de pré-

qualificação. 

 

6.1.2 - Compete a Comissão Técnica Interdisciplinar avaliar o item 5.4 da etapa de pré-

qualificação. 

 

6.2 - ANÁLISE DAS ETAPAS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA, 

ECONÔMICO-FINANCEIRO E TÉCNICA: 

 

6.2.1 - Primeiramente a Comissão de Licitação, no dia e hora designados neste Edital, receberá das 

instituições a documentação referente à habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira 

e técnica. 

 

6.2.2 - A abertura da documentação será pública sendo lavrada, pela Comissão de Licitação, ata em 

que conste a razão social das instituições interessadas e a relação de documentos entregues para 

análise. 

 

6.2.3 - Analisada a documentação, que deverá ocorrer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

após o seu recebimento, as Comissões selecionarão as instituições consideradas pré-qualificadas, 

devendo ser lavrada uma Ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os procedimentos e 

ocorrências relevantes.  
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6.3 - Divulgado o resultado desta seleção, as instituições não selecionadas terão o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando as demais desde logo intimadas a 

apresentarem contrarrazões em igual prazo, que ocorrerá a partir do término do prazo do recorrente. 

 

6.4 - A falta de manifestação imediata e motivada da instituição não pré-qualificada importará a 

decadência do direito de recurso e da pré-qualificação. 

 

6.5 - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

6.6 - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 

subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 

responder pelo proponente. 

 

6.7 - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios. 

 

6.8 - Os recursos serão dirigidos ao Diretor Presidente. 

 

6.9 - Reconsiderando ou não sua decisão a Comissão de Licitação encaminhará o recurso, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, ao Diretor Presidente, que a ratificará ou não, de forma fundamentada. 

 

6.10 - Promovida a análise Proposta Técnica, a Comissão Técnica Interdisciplinar emitirá Parecer 

Técnico Circunstanciado identificando as instituições que estarão habilitadas a participarem do 

procedimento licitatório, cujo objetivo é desenvolver o Projeto de “Dispositivo de Hipotermia 

Cerebral pós-TCE”, bem como o desenvolvimento do protótipo do mencionado dispositivo. 

 

6.11 - O Projeto deverá prever, em detalhes, o respectivo cronograma de execução, especificado por 

etapas. 

 

7 - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO: 

 

7.1 - As instituições interessadas em participar desta pré-qualificação deverão enviar a 

documentação para Rua Maestro José Botelho, nº 64, Vital Brazil, Niterói - RJ - CEP: 24.230-410, 

até às 10h do dia 05/01/2015 em atenção à Comissão de Licitação.  

 

7.2 - Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no original ou em cópia 

reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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8 - DO JULGAMENTO: 

 

8.1 - Serão consideradas pré-qualificadas as instituições que atenderem todas as exigências deste 

Edital. 

 

8.2 - O resultado com relação das instituições pré-qualificadas será divulgado por meio de publicação 

no Diário Oficial do Estado.  

 

9 - DA VALIDADE DO EDITAL:  

 

9.1 - Esta pré-qualificação terá validade de 02 (dois) anos a partir da publicação do seu resultado. 

 

 

 

Niterói, 17 de novembro de 2014. 

 

 

 

Antônio Joaquim Werneck de Castro 

Diretor Presidente 
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Anexo I – Projeto Básico 

 
 

1. OBJETO  

 

A presente licitação tem por objetivo a seleção de instituição habilitada para cooperação técnico-

científica na concessão e repasse de bolsas de estudo e pesquisa, para o desenvolvimento do 

Projeto “Dispositivo de Hipotermia Cerebral pós-TCE”, bem como o desenvolvimento do protótipo do 

mencionado dispositivo, por força do Convênio nº 787295/2013, firmado entre o Instituto Vital Brazil 

(IVB) e o Ministério da Saúde (MS).  

 

2. INTRODUÇÃO  

 

Devido à frequente ocorrência de acidentes, com múltiplas vítimas, que podem causar traumatismo 

crânio encefálico (TCE), surge o desafio de buscar mecanismos que minimizem ou eliminem a 

ocorrência de sequelas. O TCE provoca a morte dos neurônios - e de células gliais cerebrais -, que 

são responsáveis pelas funções motoras, sensitivas, de equilíbrio, de fala e de visão, entre outras. O 

que torna as sequelas mais graves ou leves é a extensão e a complexidade do trauma e o 

desenvolvimento de zonas de penumbra – áreas em sofrimento, mas ainda não infartadas -, 

passíveis de serem recuperadas se tratadas imediatamente. Portanto, um pronto-atendimento no 

local do acidente/conflito, é vital para o sucesso terapêutico e redução de sequelas. A refrigeração do 

cérebro após um insulto traumático minimiza o impacto da lesão, o que favorece a recuperação de 

áreas com danos ainda reversíveis. O Dispositivo de hipotermia cerebral proposto neste projeto 

consiste em uma série de bexigas interconectadas instaladas em toucas flexíveis que podem ser 

ativados por gases. O sistema, quando acionado, mantém uma temperatura de 0°C entre a touca e o 

crânio, conferindo neuroproteção e proporcionando um atendimento pré-hospitalar a todas as vítimas 

envolvidas, no menor tempo possível.  

 

3. JUSTIFICATIVA  

 

A realização do projeto de desenvolvimento do Dispositivo de Hipotermia Cerebral, consolidado 

através do Convênio nº 787295/2013, firmado entre o IVB e o MS, requer o envolvimento de diversos 

profissionais especializados em áreas especificas, como termodinâmica e impressão 3D.  O projeto é 

multidisciplinar e envolve a pesquisa e desenvolvimento de um protótipo e, por essa razão, contém 

diversas etapas que devem acontecer concomitantemente e precisam de uma coordenação central, 

para que prazos e requisitos básicos sejam atendidos. A integração da equipe é primordial para o 
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alinhamento dos esforços dos integrantes e, portanto, para o sucesso do projeto. Por esse motivo, é 

de crucial importância que haja o apoio de instituição sem fins lucrativos na coordenação e 

fornecimento das bolsas de apoio científico, estudo e pesquisa e técnico-científico, irão dar suporte a 

atuação de tais profissionais.  Vale ressaltar que a Parceria pretendida, por estar vinculada ao 

Convênio nº 787295/2013, terá seu valor total, englobando toda sua vigência, de até R$ 

1.601.783,20 (um milhão, seiscentos e um mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos). 

 

4. OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO SELECIONADA 

 

4.1 - A Instituição Parceira deve ter capacidade técnica e experiência comprovada em coordenar e 

fornecer bolsas de auxílio e fomento à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico e apoio a projetos 

de pesquisa, na forma da Lei de Inovação.  

 

4.2 - A INSTITUIÇÃO SELECIONADA DEVE: 

 

• Ter registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando a atividade assim o exigir; 

• Ser instituição de apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico, por mais de 05 anos; 

• Possuir capacidade técnica para a coordenação e fornecimento de bolsas de pesquisa, fornecidas 

pela Instituição Selecionada, treinamento e capacitação; 

• Ter no estatuto da instituição o fornecimento de bolsas de estudo e pesquisa; 

• Prover os recursos técnicos, humanos, operacionais necessários para apoio à realização de 

debates e atividades pertinentes ao desenvolvimento do objeto;  

• Prover os recursos humanos necessários para realização de pesquisa para o desenvolvimento do 

dispositivo de hipotermia cerebral;  

• Prover os recursos necessários para apoiar o depósito de patentes decorrentes de pesquisa 

realizada de acordo com o projeto;  

• Prover os meios necessários para aprimoramento dos profissionais envolvidos nas pesquisas, com 

ênfase no treinamento e capacitação, no que couber;  

• Informar imediatamente todo e qualquer fato que altere de modo relevante o desenvolvimento do 

objeto;  
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• Apresentar informações adicionais ou complementares sempre que solicitadas;  

• Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação para auditoria pelo Poder Público; 

 

4.3 - Selecionar junto aos coordenadores do projeto, e encaminhar ao Instituto, os profissionais 

necessários à realização da pesquisa, de acordo com a qualificação mínima prevista neste Termo de 

Referência e seus anexos;  

4.4 - Efetuar o pagamento das bolsas até o quinto dia útil do mês referente a atuação do bolsista no 

projeto; 

4.5 - Disponibilizar para consulta, ou para fins de auditoria, toda a documentação referente aos 

bolsistas, por um período mínimo de 05 anos; 

4.6 - Arcar com as despesas de transporte (aéreo ou terrestre) e diárias de acordo com as tabelas 

vigentes do CNPq, durante as viagens internacionais e nacionais que visam o desenvolvimento do 

protótipo; sendo o total estimado para essas despesas de R$ 170.000,00. 

4.7 - Cumprir e, responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus profissionais, além dos 

postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual ou Municipal, as normas de segurança e 

disciplinares internas do Instituto Vital Brazil aqui contemplados;  

4.8 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente projeto, sem prévia anuência 

do Instituto Vital Brazil;  

4.9 - Comunicar incontinenti, à fiscalização do Instituto, qualquer anormalidade verificada durante a 

execução do objeto do projeto. Em hipótese alguma haverá relação de subordinação entre os 

profissionais da Instituição Parceira e os empregados deste Instituto;  

4.10 - Retornar oficialmente qualquer demanda solicitada pelo Instituto oficializada através de carta e 

outros, em um prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas a contar de seu recebimento; 

4.11 - Manter durante o período de vigência do instrumento jurídico pertinente, todas as condições 

de habilitação e qualificação técnica exigidas na licitação;  

4.12 - Promover treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem dos profissionais bolsistas envolvidos no 

projeto, de acordo com as necessidades do projeto e sempre que a Comissão Fiscalizadora do 

projeto entender conveniente à adequada execução do projeto ou àqueles exigidos por lei;  

4.13 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das normas disciplinares determinadas pelo Instituto. 
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4.14 - Assinar Acordo de Confidencialidade, não divulgação e não circunvenção e quaisquer 

documentos sobre a propriedade intelectual do projeto a serem disponibilizados pelo Instituto Vital 

Brazil, de acordo com o coordenador geral do projeto. 

4.15 - Assegurar que todo e qualquer vínculo feito, com pessoa física ou jurídica, seja protegido por 

Acordo de Confidencialidade, uma vez que o objeto a ser desenvolvido prevê a proteção da 

propriedade industrial e intelectual ser gerada. 

 

5. FISCALIZAÇÃO E ASPECTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA GESTÃO DE 

PROJETOS  

 

A execução do objeto do projeto, sem prejuízo da única e exclusiva responsabilidade da Instituição 

Parceira, será fiscalizada por Comissão especialmente designada, sendo da sua competência: 

 

5.1 - Solicitar à Instituição Parceira, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 

providências necessárias ao bom andamento do objeto deste projeto;  

5.2 - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do objeto do projeto;  

5.3 - Assegurar-se de que o número de bolsistas alocados à pesquisa pela Instituição é suficiente 

para o bom desempenho do objeto;  

5.4 - Não obstante a Instituição Selecionada ser a única e exclusiva responsável pela execução do 

objeto (sempre em concordância com o coordenador geral do projeto), o Instituto Vital Brazil reserva-

se no direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a 

mais ampla e completa fiscalização sobre as atividades através de servidores especialmente 

designados, na forma do disposto no art. 67 da Lei 8.666/1993.  

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO VITAL BRAZIL  

 

6.1 - Responsabilizar-se pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 

normas legais, direta e indiretamente aplicáveis à Parceria formada em decorrência da seleção;  

6.2 - Responsabilizar-se pela lavratura do instrumento jurídico pertinente, com base nas disposições 

da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações;  
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6.3 - Assegurar que a parte correspondente dos recursos orçamentários e financeiros provenientes 

do Convênio nº 787295/2013, firmado entre o IVB e o MS para custear a pesquisa, sejam 

repassados para a Instituição Selecionada;  

6.4 - Processar e liquidar o recibo correspondente ao valor mensal, através de Ordem Bancária, 

ficando a Instituição Parceira ciente de que as certidões apresentadas no ato da celebração da 

PARCERIA deverão ter seu prazo de validade renovado a cada vencimento, no máximo 10 (dez) 

dias úteis;  

6.5 - Acompanhar, controlar e avaliar a execução do projeto por Comissão especialmente designada 

pelo IVB nos termos do artigo 67 da Lei nº 8.666/93;  

6.6 - Zelar para que durante a vigência da PARCERIA sejam cumpridas as obrigações assumidas 

por parte da Instituição Selecionada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas;  

6.7 - Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, referente ao objeto a ser executado;  

6.8 - Solicitar a substituição de bolsistas da Instituição que, a seu critério, forem considerados 

inconvenientes ou incompatíveis com o objeto;  

6.9 - Notificar à Instituição Parceira, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições no curso das 

atividades, fixando prazo para sua correção;  

 

7. DA VIGÊNCIA DA PARCERIA 

 

7.1 - A PARCERIA a ser firmada terá vigência de até 24 (vinte e quatro) meses, a contar de sua 

assinatura, podendo ser prorrogada, em consonância com a vigência do Convênio nº 787295/2013, 

firmado entre o Instituto Vital Brazil (IVB) e o Ministério da Saúde (MS). 

7.2 - Tendo em vista que o presente projeto está vinculado ao Convênio nº 787295/2013, o valor total 

a ser despendido nesta Parceria, englobando toda sua vigência, poderá ser de até R$ 1.601.783,20 

(um milhão, seiscentos e um mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte centavos).  
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8.  ETAPAS DO PROJETO E PROFISSIONAIS NECESSÁRIOS  

 

O projeto é a pesquisa e desenvolvimento de um protótipo e, portanto, contém diversas etapas que 

devem acontecer concomitantemente e precisam de um apoio especializado para que prazos e 

requisitos básicos sejam atendidos. A Instituição Parceira deve ser capaz de formar e apoiar na 

coordenação de toda a equipe.   

 

A fase do projeto abrangido por esta Parceria envolve apoio na seleção dos materiais que serão 

utilizados na produção do protótipo, design do protótipo, impressão do mesmo, detalhamento 

artesanal do molde para finalização do protótipo, testes laboratoriais e metrologia. Essa etapa requer 

a atuação de profissionais pesquisadores especializados em termodinâmica, materiais e gases com 

experiência com o método científico e trabalhos na fronteira do conhecimento, designers com 

experiência em pneumática e impressão 3D, e profissionais com experiência em impressão 3D 

trabalhando em conjunto para obter os melhores resultados.  

 

9. DESCRIÇÃO E QUANTITATIVO DOS PROFISSIONAIS PESQUISADORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissionais Quantitativo 

Pesquisador Científico Sênior com 

especialização em Medicina 
01 

Pesquisador Científico Sênior com 

especialização em Biomedicina 
01 

Pesquisador Científico Pleno com 

especialização em Biomedicina 
03 

Pesquisador Científico Sênior com 

especialização em Engenharia 
01 

Pesquisador Científico Pleno com 

especialização em Engenharia 
01 

Pesquisador Científico Júnior com 

especialização em Engenharia 
03 

Pesquisador Científico Sênior com 

especialização em Design 
01 

Pesquisador Científico Pleno com 

especialização em Design 
02 

Pesquisador Científico com 

especialização em impressão 3D 
01 

TOTAL 14 
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9.1 - Poderá ser requisitado o envolvimento de pesquisadores e consultores não previstos neste 

Termo de Referência. A Instituição Parceira deve ser capaz de atrair esses profissionais de forma a 

disponibilizar ao projeto todos os recursos necessários para seu desenvolvimento, tendo como cota 

limite para contratação de consultores o valor de R$ 366.000,00 durante toda a vigência da Parceria.  

 

10. QUALIFICAÇÃO E REQUISITOS  

 

Pesquisador Científico Sênior com especialização em Medicina 

 

Escolaridade mínima: Graduação em medicina e doutorado strictu sensu em área correlata; 

Experiência profissional de no mínimo 05 (cinco) anos na área de neurofisiologia, hipotermia 

terapêutica e depressão alastrante. 

Demanda: Executar atividades de coordenação do projeto, incluindo os testes laboratoriais que irão 

definir os materiais utilizados no protótipo e avaliar a eficiência e segurança do mesmo nos pacientes 

e atividades administrativas; supervisionar e participar ativamente no processo de otimização do 

protótipo utilizando seu conhecimento especifico na área para sugerir melhorias e implementá-las; 

participar da coordenação de toda a equipe envolvida no projeto. Domínio dos conhecimentos 

conceituais, técnicos e tecnológicos da área profissional e sua aplicação proficiente.  

 

Pesquisador Científico Sênior com especialização em Biomedicina 

 

Escolaridade: Graduação em biomedicina e doutorado strictu sensu em área correlata;  

Experiência acadêmica de no mínimo 05 (cinco) anos com experimentação laboratorial na área de 

atuação. 

Demanda: Auxiliar na coordenação do projeto, incluindo os testes laboratoriais que irão definir os 

materiais utilizados no protótipo e avaliar a eficiência e segurança do mesmo nos pacientes e 

atividades administrativas; auxiliar no processo de otimização do protótipo utilizando seu 

conhecimento especifico na área para sugerir melhorias e implementá-las; auxiliar na coordenação 

de toda a equipe envolvida no projeto. Domínio dos conhecimentos conceituais, técnicos e 

tecnológicos da área profissional e sua aplicação proficiente.  

 

Pesquisador Científico Pleno com especialização em Biomedicina 

 

Escolaridade: Graduação em biomedicina e mestrado strictu sensu em área correlata;  

Experiência acadêmica de no mínimo 03 (três) anos com experimentação laboratorial na área de 

atuação. 
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Demanda: Auxiliar na coordenação do projeto, incluindo os testes laboratoriais que irão definir os 

materiais utilizados no protótipo e avaliar a eficiência e segurança do mesmo nos pacientes e 

atividades administrativas; auxiliar no processo de otimização do protótipo utilizando seu 

conhecimento especifico na área para sugerir melhorias e implementá-las. Domínio dos 

conhecimentos conceituais, técnicos e tecnológicos da área profissional e sua aplicação proficiente.  

 

Pesquisador Científico Sênior com especialização em Engenharia 

 

Escolaridade mínima: Graduação em engenharia química e doutorado strictu sensu em área 

correlata; 

Experiência profissional na área de modelagem computacional de fenômenos de transporte e reação 

e modelagem em engenharia de reações químicas; 

Demanda: Executar atividades de coordenação do projeto, incluindo os testes laboratoriais que irão 

definir os materiais utilizados no protótipo e avaliar a eficiência e segurança do mesmo nos pacientes 

e atividades administrativas; supervisionar e participar ativamente no processo de otimização do 

protótipo utilizando seu conhecimento especifico na área para sugerir melhorias e implementá-las; 

participar da coordenação de toda a equipe envolvida no projeto. Domínio dos conhecimentos 

conceituais, técnicos e tecnológicos da área profissional e sua aplicação proficiente.  

 

Pesquisador Científico Pleno com especialização em Engenharia 

 

Escolaridade mínima: Graduação em engenharia e pós-graduação na área de química, gases, 

termodinâmica ou materiais;  

Experiência acadêmica de no mínimo 03 (três) anos com experimentação laboratorial na área de 

termodinâmica. 

Demanda: Executar os testes laboratoriais que irão definir os materiais utilizados no protótipo e 

avaliar a eficiência e segurança do mesmo, auxiliar no processo de otimização do protótipo utilizando 

seu conhecimento especifico na área para sugerir melhorias e implementá-las. 

 

Pesquisador Científico Júnior com especialização em Engenharia 

 

Escolaridade mínima: Graduando em Engenharia;  

Experiência acadêmica de no mínimo 01 (um) ano com experimentação laboratorial na área de 

termodinâmica. 

Demanda: Executar os testes laboratoriais que irão definir os materiais utilizados no protótipo e 

avaliar a eficiência e segurança do mesmo, auxiliar no processo de otimização do protótipo. 
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Pesquisador Científico Sênior com especialização em Design 

 

Escolaridade mínima: Graduação em Design e pós-graduação na área de pneumática e/ou 

impressão 3D;  

Experiência acadêmica de no mínimo 06 (seis) anos com desenvolvimento de produtos inovadores. 

Demanda: atuar na coordenação da equipe de designers, participar ativamente e coordenar o 

processo de criação dos desenhos para a impressão 3D do protótipo, auxiliar no processo de 

otimização do protótipo utilizando seu conhecimento especifico na área para sugerir melhorias e 

implementá-las. Domínio dos conhecimentos conceituais, técnicos e tecnológicos da área 

profissional e sua aplicação proficiente. 

 

Pesquisador Científico Pleno com especialização em Design 

 

Escolaridade mínima: Graduação em Design e pós-graduação na área de pneumática e/ou 

impressão 3D;  

Experiência acadêmica de no mínimo 03 (três) anos com desenhos voltados para impressão 3D. 

Demanda: participar ativamente no processo de criação dos desenhos para a impressão 3D do 

protótipo, auxiliar no processo de otimização do protótipo utilizando seu conhecimento especifico na 

área para sugerir melhorias e implementá-las. 

 

Pesquisador Científico com especialização em impressão 3D 

 

Escolaridade: Curso técnico em prototipagem rápida  

Experiência profissional de no mínimo 01 (um) ano com impressão 3D. 

Demanda: efetuar a impressão dos protótipos baseado nos desenhos desenvolvidos pelos 

designers. 

 

Pesquisador Consultor 

 

Escolaridade mínima: Ensino superior;  

Experiência profissional de no mínimo 10 (dez) anos na área de atuação ou doutorado na área de 

atuação;  

Demanda: Executar atividades de consultoria de desenvolvimento institucional nas áreas tecnológica 

e científica específicas; planejar, organizar, controlar, assessorar e orientar etapas do projeto.  
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10.1 - Poderá ser requisitado o envolvimento de profissionais não previstos neste termo de 

referência. A Instituição Selecionada deve ser capaz de atrair os profissionais e/ou pessoas jurídicas 

que possuam escolaridade mínima e experiência profissional compatíveis com a necessidade do 

projeto, especificada pelo coordenador, de forma a disponibilizar ao projeto todos os recursos 

necessários para seu desenvolvimento. 

 

10.2 - As qualificações e requisitos descritos nesse Termo de Referência devem ser respeitados, 

salvo exceções específicas quando requerido pelo coordenador geral do projeto. 

 

11. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA  

 

11.1 - A escolaridade de cada profissional deverá ser comprovada pela Instituição Parceira mediante 

a apresentação de Diploma ou Certificado emitido por Instituição legalmente credenciada pelo 

Ministério da Educação;  

11.2 - A Demonstração de experiência do profissional, consistente em comprovação do exercício de 

atividades anteriores compatíveis, poderá ser feita mediante registro em Carteira de Trabalho ou 

Declaração emitida por Pessoas Jurídicas de direito público ou privado.  

 

12. MOTIVAÇÃO PARA A SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE NATUREZA 

TÉCNICA ESPECIALIZADA 

 

A Instituição realizará atividades diretamente ligadas à produção do dispositivo de hipotermia, bem 

como deverá atender quaisquer demandas experimentais ou não que possam acontecer. 

 

A Seleção tem por objetivo atender com eficiência as propostas e demandas do projeto, culminando 

com o cumprimento dos objetivos de forma eficiente e levando o reconhecimento da Instituição junto 

ao Governo Estadual e ao Ministério da Saúde.  

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

13.1 - A concessão de bolsas de estudo e pesquisa não gera vínculo empregatício entre os 

pesquisadores da Instituição Selecionada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre 

estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  
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14. VALORES ESTIMADOS: 

Descrição do 

posto/serviço 
Quantidade 

Bolsa Unitária 

Mensal estimada 

(R$) 

Bolsa Unitária Anual 

estimada (R$) 

Pesquisador Científico 

Sênior com 

especialização em 

Medicina 

01 6.000,00 72.000,00 

Pesquisador Científico 

Sênior com 

especialização em 

Biomedicina 

 

01 

 

3.700,00 

 

44.400,00 

Pesquisador Científico 

Pleno com 

especialização em 

Biomedicina 

03 3.500,00 42.000,00 

Pesquisador Científico 

Sênior com 

especialização em 

Engenharia 

01 6.000,00 72.000,00 

Pesquisador Científico 

Pleno com 

especialização em 

Engenharia 

01 3.000,00 36.000,00 

Pesquisador Científico 

Júnior com 

especialização em 

Engenharia 

03 1.100,00 13.200,00 

Pesquisador Científico 

Sênior com 

especialização em 

Design 

01 5.000,00 60.000,00 

Pesquisador Científico 

Pleno com 

especialização em 

Design 

 

02 3.000,00 36.000,00 
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OBS.: Todos os valores descritos na tabela foram obtidos através de tabelas bases do CNPq e 

representam os valores máximos para as bolsas, podendo o valor real da bolsa ser inferior. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisador Científico 

com especialização em 

impressão 3D 

01 2.100,00 25.200,00 

Pesquisador Consultor A definir A definir A definir 
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Anexo II - Declaração para atendimento 

ao Inciso V, do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93. 

 

 

Niterói, .....de ............de 2014. 

 

À Comissão de Licitação  

 

A/c Sr. Juarez Pacheco Tavares Júnior - Presidente da Comissão de Licitação 

 

Ref.: Pré-qualificação nº 002/2014. 

 

 

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato 

representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

_______, portador da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA, sob 

as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso 

XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. 

 

______________________________ 

ENTIDADE 

 

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas reconhecidas) 

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ) 
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Anexo III - Declaração de que dispõe em seus quadros funcionais percentual 

mínimo de beneficiários da Previdência Social (Decreto nº 33.925/2003) 

 

 

Niterói, .....de ............de 2014. 

 

À Comissão de Licitação  

 

A/c Sr. Juarez Pacheco Tavares Júnior - Presidente da Comissão de Licitação 

 

Ref.: Pré-qualificação nº 002/2014. 

 

 

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato 

representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA, para fins do disposto no 

Decreto do Estado do Rio de Janeiro nº 33.925, de 18.09.2003, que dispõe, em seus quadros, o 

percentual mínimo de empregados beneficiários da Previdência Social reabilitados ou com pessoas 

portadora de deficiência habilitadas, na proporção de ___%, na medida em que atualmente conta 

com ____ (___________) empregados. 

 

______________________________ 

ENTIDADE (nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas 

reconhecidas) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel 

timbrado com CNPJ) 

 

 

Observação: caso possua menos de cem empregados, a declaração deverá ser apresentada 

na seguinte forma (Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço 

completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) 

no CPF sob o nº _______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA, para fins do 

disposto no Decreto do Estado do Rio de Janeiro nº 33.925, de 18.09.2003, que dispõe, em seus 

quadros menos de 100 empregados, de modo que não se submete ao regime neste estabelecido. 
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Anexo IV - Declaração de Superveniência 

 

 

Niterói, .....de ............de 2014. 

 

À Comissão de Licitação  

 

A/c Sr. Juarez Pacheco Tavares Júnior - Presidente da Comissão de Licitação 

 

Ref.: Pré-qualificação nº 002/2014. 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato 

representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº 

_______, portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA sob as penas da Lei, em 

atendimento ao Edital de Pré-qualificação nº 002/2014, promovido pelo Instituto Vital Brazil, na Rua 

Maestro José Botelho, nº 64 - Vital Brazil - Niterói - RJ, que até a presente data inexiste fato 

superveniente impeditivo para habilitação, na forma do § 2º, artigo 32, da Lei nº 8.666/93, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

______________________________ 

ENTIDADE (nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas 

reconhecidas) CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel 

timbrado com CNPJ) 

 

 

 

 


