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INSTITUTO VITAL BRAZIL 

EDITAL PÚBLICO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 001/2015 

SELEÇÃO E HABILITAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA 

 

 

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 do processo administrativo E-

08/005/000991/2014, o presente Edital de Seleção e Habilitação, conforme previsão contida no artigo 

114 da Lei nº 8.666/93, para Contratação de escritório de advocacia, com a finalidade de gestão 

da propriedade intelectual dos produtos obtidos no desenvolvimento do Projeto do 

Dispositivo de Hipotermia Cerebral, 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 ou entrega pessoal.   

 

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.  

 

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. 

 

 

 

 

http://www.vitalbrazil.rj.gov.br/
mailto:licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br
mailto:licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br
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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 Contratação de escritório de advocacia, com a 

finalidade de gestão da propriedade intelectual dos produtos obtidos no desenvolvimento do 

Projeto do Dispositivo de Hipotermia Cerebral, 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. 

 

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). 
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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. 

 

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). 
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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. 

 

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. 
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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) Declaração de experiência no relacionamento com Instituições Públicas, de, no mínimo, quatro 

Instituições Públicas; 

 

c) Declaração de ter interação com agentes de escritórios de patentes internacionais, pelo menos 

nos Estados Unidos e Europa, de, no mínimo, cinco agentes internacionais; 

 

d) Declaração de ter disponibilidade de interagir com o IVB, sem custos adicionais; 

 

e) Declaração de contar em seu quadro com profissionais que desenvolvam as funções de "Agentes 

de Propriedade Industrial", devidamente registrados (cadastrados no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial-INPI e recebem a habilitação de "Agente da Propriedade Industrial" perante o 

INPI, através de concurso público específico para a área de propriedade intelectual realizado pelo 

Instituto. A habilitação de "Agente da Propriedade Industrial" é regulamentada pela Resolução nº 

194/2008 do INPI), voltados a patentes de invenção, patente de modelo de utilidade, registro de 

desenho industrial e registro de marca; 

 

f) Comprovante de contar em seu quadro com profissionais especializados nas áreas de medicina, 

química, design e física; 
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g) Comprovação de ter redigido pelo menos 1.000 (mil) relatórios técnicos de inovação, entre 

pedidos de depósito no Brasil e no exterior, evidenciando-os; 

 

h) Declaração de conhecimento do processo e legislação nacional e internacional de patentes; 

 

i) Declaração de ter experiência mínima de 200 (duzentos) depósitos de patentes no exterior, 

evidenciando-os; 

 

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

que comprove(m) ter depositado ao menos 25 (vinte e cinco) pedidos de patentes referentes a 

produtos médicos e que ao menos 02 (duas) dessas patentes tenham sido concedidas; 

 

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

que comprove(m) ter redigido ao menos 03 (três) pedidos de patentes referentes a produtos 

médicos.  

 

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. 
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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.  

 

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 a gestão da propriedade intelectual dos produtos obtidos 

no desenvolvimento do Projeto do Dispositivo de Hipotermia Cerebral. 

 

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

etapas. 
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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 30/01/2015 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. 

 

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, 15 de dezembro de 2014. 

 

 

 

Antônio Joaquim Werneck de Castro 

Diretor Presidente 
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Anexo I – Projeto Básico 

 

1 - OBJETO 

Tem por objeto a contratação de escritório especializado em propriedade intelectual, para prestação 

de serviços continuados ao Instituto Vital Brazil (IVB) e, dentro dele, exclusivamente para o projeto 

do dispositivo de hipotermia cerebral, ilustrado pelo convênio de número 787295/2013, para redação 

de relatórios técnicos de patentes em formato definitivo para realização e protocolização de 

depósitos de inovações no Brasil e no exterior, via PCT - Tratado de Cooperação em Matéria de 

Patentes e/ou via Convenção da União de Paris - CUP, bem como o seu acompanhamento e gestão. 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação se faz necessária em razão da inovação a ser gerada pelo desenvolvimento 

do Dispositivo de Hipotermia Cerebral (DHC) que já cursou com o depósito de uma patente e prevê a 

aplicação de outras. O desenvolvimento do DHC está sendo financiado diretamente pelo Ministério 

da Saúde, através do convênio 787295/2013, e requer atenção especial quanto à propriedade 

intelectual. É de interesse do Instituto Vital Brazil e dos coordenadores do projeto proteger da melhor 

maneira possível a propriedade intelectual advinda deste projeto, em prol do benefício da população 

brasileira – pela aplicação prática do dispositivo – bem como do benefício da indústria tecnológica 

brasileira, a ser beneficiada com a produção nacional do dispositivo. 

3 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS  

Os serviços a serem contratados constam dos seguintes itens:  

3.1 - Produto/Serviço 1 - Busca de Anterioridade  

• Realização de buscas de anterioridade em bancos de patentes nacionais e internacionais, bem 

como em outras bases científicas e demais necessárias, para conhecer o estado da técnica do novo 

pedido de patente e verificar se o mesmo cumpre com os requisitos de patenteabilidade, novidade, 

atividade inventiva ou ato inventivo e aplicação industrial.  

3.2 - Produto/Serviço 2 – Elaboração de Relatórios Técnicos (“Redação de Patentes”) 

• Elaboração de relatórios técnicos de inovações para depósito junto ao USPTO (escritório 

americano de patentes):  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 

Processo nº E-08/005/000991/2014 

Data: 24 / 11 / 2014     Fls. ________ 

Rubrica:___________ID: 2697443-6 
 
 
 

 

• O Relatório deverá conter: relatório descritivo, reivindicações, figuras (se houver) e resumo, e ser 

confeccionado a partir de um relatório sobre o invento entregue pelo IVB, com anuência do 

coordenador do projeto, ao escritório e poderá sofrer revisões e alterações textuais que acarretarão 

sua devolução ao escritório contratado para redação definitiva sem ônus adicionais para o IVB;  

• Após sua formatação definitiva o escritório deverá entregar três cópias impressas do relatório 

técnico completo e via eletrônica em CD-ROM; 

3.3 - Produto/Serviço 3 – Depósito inicial no PCT e/ou CUP 

• Depósito Oficial do Pedido de Patente através do PCT em repartição receptora – com a designação 

internacional dos países integrantes do PCT ou nos países designados pelo coordenador do projeto, 

mediante conselho, para o depósito internacional; 

• Comprovar através do protocolo original; 

3.4 - Produto/Serviço 4 – Solicitação de busca internacional, alterações ao quadro de reivindicação e 

acompanhamento da publicação: 

• Acompanhar o ISR (Internacional Search Report) – Relatório de Busca Internacional fornecendo ao 

Instituto Vital Brazil as informações do “write opinion” do examinador, 

• Fornecer análise e parecer referente ao relatório preliminar; 

• Apresentar no PCT eventuais alterações no quadro reivindicatório do pedido de patente; (entre o 

recebimento da busca e a publicação internacional); 

• Acompanhar a publicação internacional do PCT (prevista para o 18º mês, contado do depósito 

prioritário);  

• Verificar a aceitação ou não de eventuais alterações no quadro reivindicatório. 

3.5 - Produto/Serviço 5 - Exame Preliminar: Requerimento e eventual modificação do pedido 

• Efetuar o requerimento de exame preliminar (19º ao 22º mês); 

• Efetuar eventual modificação no pedido inclusive aperfeiçoamentos (“Amendment”)  
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3.6 - Produto/Serviço 6: Fase Nacional 

• Preparar a documentação de acordo com a fase nacional de cada país;  

• Dar entrada na fase nacional de cada país, devidamente comprovado através de protocolo original;  

• Efetuar eventual alteração do pedido, na fase nacional.  

• Acompanhar a fase nacional em cada país e ofertar respostas aos exames da fase nacional. 

3.7 - Produto/Serviço 7: Gestão e manutenção da patente 

• Gestão e manutenção da patente, apresentando para isto todos os comprovantes originais de 

recolhimento das taxas decorrentes de todas as fases do PCT e fases posteriores a ele, a serem 

recolhidas pelo IVB durante toda a vigência da patente, em todos os países de depósito. 

→ A demanda a ser atendida será de aproximadamente 02 (duas) patentes a ser depositadas dentro 

da vigência de 02 (dois) anos.  

4 - PRAZO DE EXECUÇÃO 

Será celebrado credenciamento com o escritório habilitado com vigência de 24 (vinte e quatro) 

meses a partir da data da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado em consonância com a 

vigência do convênio nº 787195/2013 firmado entre o IVB e o Ministério da Saúde, dentro dos 

recursos financeiros disponíveis. 

5 - ESTIMATIVA DO VALOR 

5.1 - O valor estimado dos serviços nos Estados Unidos é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

5.2 - O valor estimado dos serviços no Brasil é de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

5.3 - O valor estimado dos serviços em cada país da Ásia ou na Europa (esta como um todo) é de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 

5.4 - O valor total a ser despendido nesta Parceria, englobando toda sua vigência, poderá ser de até 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  

6 - DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Execução dos serviços descritos no item 3 (ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS) deverá observar as 

seguintes ações consideradas essenciais: 
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6.1 - Informação prévia de todos e quaisquer custos incluindo a busca e exame preliminar 

internacionais detalhando: custo do depósito, custo da busca, custos de agentes nacionais e 

internacionais, tradução se for o caso, custo de urgência se for o caso; 

6.2 - Interação com o PCT, com as autoridades internacionais e com os órgãos expedidores de 

patentes de outros países, além do Brasil, sempre que for necessário;  

6.3 - Interação com o IVB, através do coordenador do projeto, visando obtenção de respostas a 

exames de mérito e citações técnicas detectadas pelas entidades internacionais, por ocasião de 

buscas efetuadas em bancos mundiais de patentes; 

6.4 - Interação com agentes e escritórios de patentes internacionais, intermediando os contatos com 

o IVB e adaptando, sempre que possível, os documentos de patentes as particularidades da 

legislação e da normatização de cada país, visando um escopo de proteção mais amplo no território 

pleiteado; 

6.5 - Acompanhamento de prazos limites para manifestações durante toda a fase do pedido 

internacional (PCT) e das fases nacionais; 

6.6 - Realizar e arcar com todos os pagamentos referentes a taxas nacionais e internacionais, bem 

como gastos com passagens, traduções, etc que se façam necessários durante toda a fase do 

pedido internacional (PCT) e das fases nacionais; 

6.7 - Acompanhamento e informação prévia ao IVB sobre valores e prazos de recolhimentos de 

taxas nacionais e internacionais, bem como preparação e apresentação dos boletos e comprovantes 

de pagamento correspondentes; 

6.8 - Gestão de todo o processo de patenteamento internacional via PCT e/ou CUP entrada na fase 

nacional e acompanhamento em cada país durante todo o tempo de vigência da patente; 

6.9 - Acompanhar alteração na legislação, em especial relacionada aos prazos para o trâmite do 

PCT; 

6.10 - A demanda a ser atendida dentro do período de 24 meses no exterior será de 

aproximadamente 2 (dois) depósitos de patentes, a gestão dos novos pedidos de depósito e de um 

pedido já depositado via PCT na Europa, China, Estados Unidos e Brasil. 
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7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros 

decorrentes de sua culpa ou dolo provenientes dos serviços prestados, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do IVB; 

7.2 - Prestar todas as informações solicitadas pelo IVB, bem como entregar cópia de documentos e 

materiais relativos aos termos deste contrato, sempre que requisitados pelo IVB; 

7.3 - Guardar sigilo acerca de todas as informações submetidas aos seus serviços, sobretudo no 

tocante às informações e documentações técnicas e não técnicas, comerciais ou outras, de que 

possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação à execução do contrato; 

7.3.1 - Não utilizar tais informações e documentações cobertas pelo dever de sigilo, como objeto de 

qualquer uso ou modo de aproveitamento que não destinado direta e exclusivamente à execução do 

contrato ou, ainda, transmitidas a terceiros; 

7.3.2 - Firmar termo de dever de sigilo, sob pena de responsabilidade civil pela quebra do pactuado. 

8 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

8.1 - Tomar as providências para o fiel cumprimento dos termos contratuais ajustados; 

8.2 - Acompanhar, orientar e fiscalizar os serviços a serem prestados pela Contratada, objetivando a 

verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus 

aspectos; 

8.3 - Solucionar as eventuais dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos serviços 

em execução, bem como as interferências e interfaces dos trabalhos do Contrato com as atividades 

de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo IVB; 

8.4 - Paralisar e/ou solicitar o refazimento de qualquer serviço que não seja executado em 

conformidade com a especificação solicitada, norma técnica, sem prejuízo de responsabilidade da 

empresa. 

9 - DA PROPOSTA TÉCNICA 

9.1- Para a execução dos serviços, objeto deste Termo de Referência será exigido no ato 

convocatório que os interessados atendam aos seguintes requisitos técnicos: 
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9.1.1 - Declaração de experiência no relacionamento com Instituições Públicas, de, no mínimo, 

quatro Instituições Públicas; 

9.1.2 - Declaração de ter interação com agentes de escritórios de patentes internacionais, pelo 

menos nos Estados Unidos e Europa, de, no mínimo, cinco agentes internacionais; 

9.1.3 - Declaração de ter disponibilidade de interagir com o IVB, sem custos adicionais;  

9.1.4 - Declaração de contar em seu quadro com profissionais que desenvolvam as funções de 

"Agentes de Propriedade Industrial", devidamente registrados (cadastrados no Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial-INPI e recebem a habilitação de "Agente da Propriedade Industrial" perante o 

INPI, através de concurso público específico para a área de propriedade intelectual realizado pelo 

Instituto. A habilitação de "Agente da Propriedade Industrial" é regulamentada pela Resolução nº 

194/2008 do INPI), voltados a patentes de invenção, patente de modelo de utilidade, registro de 

desenho industrial e registro de marca;  

9.1.5 - Comprovante de contar em seu quadro com profissionais especializados nas áreas de 

medicina, química, design e física; 

9.1.6 - Comprovação de ter redigido pelo menos 1.000 (mil) relatórios técnicos de inovação, entre 

pedidos de depósito no Brasil e no exterior, evidenciando-os; 

9.1.7 - Declaração de conhecimento do processo e legislação nacional e internacional de patentes; 

9.1.8 - Declaração de ter experiência mínima de 200 (duzentos) depósitos de patentes no exterior, 

evidenciando-os; 

9.1.9 - Comprovação de ter depositado ao menos 25 (vinte e cinco) pedidos de patentes referentes a 

produtos médicos e que ao menos 02 (duas) dessas patentes tenham sido concedidas; 

9.1.10 - Comprovação de ter redigido ao menos 03 (três) pedidos de patentes referentes a produtos 

médicos. 

10 - DA ASSINATURA DO CONTRATO 

Será assinado contrato com o escritório que atenderem as especificações dos serviços especificados 

no item 3 deste termo, atenderem aos requisitos da qualificação técnica constante no item 9, bem 

como respeitarem as obrigações e disposições gerais presentes respectivamente nos itens 7 e 6, 

com vigência determinada pelo item 4, além de possuir a propostas de menor valor. 
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Anexo II - Declaração para atendimento 

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

 

 

Niterói, .....de ............de 2015. 

 

À Comissão de Licitação  

 

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

 

Ref.: Pré-qualificação nº 001/2015. 

 

 

(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 2015. 

 

À Comissão de Licitação  

 

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

 

Ref.: Pré-qualificação nº 001/2015. 

 

 

(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 2015. 

 

À Comissão de Licitação  

 

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

 

Ref.: Pré-qualificação nº 001/2015. 

 

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 001/2015, 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) 

 

 

 

 


