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ALIANÇA ESTRATÉGICA PARA PESQUISA, 

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXX, PARA OS FINS QUE 

ESPECIFICAM. 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS inscrita no CNPJ nº 01.567.601/0001-43, com sede 

na Av. Esperança, s/n, Prédio da Reitoria, Campus Samambaia, Goiânia, Goiás - CEP 74.690-900, 

neste ato representada por seu Reitor Professor Edward Madureira Brasil, portador da carteira de 

identidade nº 1035570, expedida pela SSP/GO e CPF nº 288.468.771-87, residente e domiciliado em 

Goiânia-GO, doravante denominada UFG e a XXXXXXXX inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0000-

00, com sede na XXXXXX, nº XXX, Quadra XXX, Lote XXX, Setor XXXXXX, cidade de XXXXX, 

Estado de XXXX - CEP 00.000-000, neste ato representada por seu proprietário XXXXXXX, 

portador da carteira de identidade nº 000000, expedida pela SSP/XX e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, 

residente e domiciliado em XXXXXXX, doravante denominada XXX, resolvem celebrar esta 

Aliança Estratégica, sujeitando-se os partícipes, no que couber, aos termos das disposições da Lei n.° 

8.666, de 21/6/1993, com suas alterações posteriores, da Lei Nº 10.973 de 02/12/2004, da Lei Nº 

13.243 de 11/01/2016 e do Decreto Nº 9.283 de 07/02/2018, mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Esta Aliança Estratégica para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação tem 

por objeto formalizar o interesse mútuo e fixar os pressupostos iniciais para a colaboração técnico-

científica, visando o desenvolvimento conjunto de produtos, processos e serviços inovadores, bem 

como a transferência e a difusão de tecnologias entre a UFG e a empresa XXX, selecionada para se 

instalar no Parque Tecnológico Samambaia por meio do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 

UFG/PRPI n° 03/2019. 

DA FORMALIZAÇÃO DA COLABORAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA 

CLÁUSULA SEGUNDA. A colaboração técnico-científica prevista na Cláusula Primeira será 

efetivada mediante instrumentos jurídicos específicos a serem celebrados entre os partícipes, em 

momento oportuno, quando serão estabelecidas as condições e cláusulas definitivas para alcançar o 

fim estipulado nesta Aliança Estratégica. 

CLÁUSULA TERCEIRA. Os instrumentos jurídicos específicos a serem celebrados no âmbito da 

Aliança Estratégica entre a UFG e a empresa XXXX deverão prever, quando couber, a titularidade 

da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações resultantes da 

parceria. 
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DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA QUARTA. Esta Aliança Estratégica vigorará por 05 (cinco) anos, a contar da data de 

sua assinatura, podendo ser renovada, a critério das partes. 

DA EXTINÇÃO 

CLÁUSULA QUINTA. Esta Aliança Estratégica, observado o prazo de trinta dias de antecedência 

para comunicação prévia, por escrito, poderá ser extinta por rescisão, decorrente de inadimplência de 

quaisquer de suas cláusulas e condições, por resilição bilateral (distrato) e por resilição unilateral 

(desistência ou renúncia), tomadas as necessárias providências para a salvaguarda dos trabalhos já 

iniciados, sem que isso implique em ônus para quaisquer um dos partícipes. 

DO FORO 

CLÁUSULA SEXTA. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Goiás, com a 

renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas deste Convênio que não possam ser resolvidas administrativamente entre os partícipes. 

 

E assim, por estarem de pleno acordo, os partícipes assinam este instrumento em três vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, em juízo e fora dele. 

 

 

Goiânia-GO, XX de XXXXXXX de 2019. 

 

   

Prof. Edward Madureira Brasil 

Reitor da UFG 

 XXXXXXXXXXX XXXXX XX 

XXXXXXX 

Representante XXXXX 

 

Testemunhas: 

 

   

Nome:  

RG: 

CPF 

 Nome:  

RG: 

CPF 

 

 


