
16/03/2021 SEI/UFG - 1944392 - Edital SEI

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2101368&infra_sistema=1… 1/6

 

EDITAL PRPI Nº 01 DE RETIFICAÇÃO DE OFERTA TECNOLÓGICA/2021

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DE
OFERTA TECNOLÓGICA UFG Nº 001/2021

 

O Reitor da Universidade Federal de Goiás, no uso das atribuições que lhes são conferidas torna público o presente
Edital de Retificação com as seguintes alterações e retificações:

1. Retifica no Edital de Oferta Tecnológica UFG n.º 001/2021 o preâmbulo, a partir da alínea d, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

Onde se lê:

d) a Lei Federal nº 10.973/2004;

e) a Lei Federal nº 13.243/2016;

f) o Decreto Federal nº 9.283/2018;

g) a Resolução CONSUNI nº 11/2018; e

h) as condições definidas no presente Edital e em seus anexos.

Leia-se:

d) o apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE na gestão administrativa e financeira do projeto associado
ao Termo de Cooperação Técnica UFG Nº 002/2020;

e) a Lei Federal nº 10.973/2004;

f) a Lei Federal nº 13.243/2016;

g) o Decreto Federal nº 9.283/2018;

h) a Resolução CONSUNI nº 11/2018; e

i) as condições definidas no presente Edital e em seus anexos.

 

2. Retifica no Edital de Oferta Tecnológica UFG n.º 001/2021 a alínea b do subitem 4.1, que passa a vigorar com a
seguinte redação:

Onde se lê:

b) Declaração em papel timbrado, devidamente assinada pelo representante legal da instituição ou procurador, se for o
caso, que demonstre o enquadramento ao público-alvo e a capacidade técnica para executar o contrato relativo a este
Edital, devendo abordar com clareza e objetividade os seguintes pontos: instalações, equipamentos, insumos, mão de obra
qualificada e investimentos financeiros.

Leia-se:

b) Declaração que demonstre capacidade técnica para atender aos requisitos desse Edital e à Resolução RDC/ANVISA
n.º 302/2005, incluindo as alterações desta normativa que estiverem vigentes, devendo abordar com clareza e
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objetividade os seguintes pontos: instalações, equipamentos, insumos, mão de obra qualificada e capacidade de realização
dos investimentos requeridos.

 

3. Retifica no Edital de Oferta Tecnológica UFG n.º 001/2021 o subitem 5.1, que passa a vigorar com a seguinte
redação:

Onde se lê:

As etapas do presente Edital acontecerão ao longo da sua vigência e de acordo com o cronograma abaixo:

               Data                                                                Etapas

09/03/2021 Lançamentos do Edital no sítio oficial da UFG.

11/03/2021 Data limite para impugnação do Edital.

17/03/2021 Data limite para  o recebimento da documentação para a candidatura das instituições
interessadas.

19/03/2021 Data limite para a publicação do resultado preliminar de instituições habilitadas.

20/03 a 21/03/2021 Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar de instituições
habilitadas.

22/03/2021

Publicação do resultado final de instituições habilitadas.
Início do período de convocação das instituições habilitadas para assinatura de contrato.
Divulgação do calendário de datas disponíveis para a realização das etapas da
transferência de tecnologia.

Leia-se:

As etapas do presente Edital acontecerão ao longo da sua vigência e de acordo com o cronograma abaixo:

    Data Etapas

09/03/2021 Lançamento do Edital no sítio oficial da UFG.

16/03/2021 Data limite para impugnação do Edital.

22/03/2021 Data limite para  o recebimento da documentação para a candidatura das instituições
interessadas.

24/03/2021 Data limite para a publicação do resultado preliminar de instituições habilitadas.

25/03 a 26/03/2021 Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar de instituições
habilitadas.

29/03/2021 Publicação do resultado final de instituições habilitadas.
Início do período de convocação das instituições habilitadas para assinatura de contrato.
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Divulgação do calendário de datas disponíveis para a realização das etapas da
transferência de tecnologia.

 

4. Retifica no Anexo I do Edital de Oferta Tecnológica UFG n.º 001/2021 o QUADRO DE EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS E REAGENTES NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE, que passa a vigorar com
a seguinte redação:

Onde se lê:

EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E REAGENTES NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO TESTE

Cabine de segurança biológica ou sala exclusiva para processo de inativação do vírus e pipetagem de amostras.

Termoblocos para microtubos de 0,2 e 2 ml.

Cabine para preparo do mix de reação RT-LAMP.

Micropipetas de 2-1000 µl.

Rack termoestável para microtubos de 0,2 ml.

Solução salina 0,9%.

Primers.

Mix de reação RT-LAMP.

Água para biologia molecular.

Insumos laboratoriais: microtubos, ponteiras para micropipetas, criotubos, swab e material de EPI (luvas, máscaras, etc.).

 

Leia-se:

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E REAGENTES NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO
TESTE

Sala para reação de amplificação.

Cabine de segurança biológica ou sala exclusiva para processo de inativação do vírus e pipetagem de amostras.

Termoblocos para microtubos de 0,2 e 2 mL.

Cabine para preparo do mix de reação RT-LAMP.
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Micropipetas de 2-1000 µl.

Rack termoestável para microtubos de 0,2 mL.

Solução salina 0,9%.

Primers.

Mix de reação RT-LAMP.

Água para biologia molecular.

Insumos laboratoriais: microtubos, ponteiras para micropipetas, criotubos, swab e material de EPI (luvas, máscaras, etc.).

 

5. Retifica no Anexo IV do Edital de Oferta Tecnológica UFG n.º 001/2021 os incisos do subitem 4.2, que passam a
vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:

I - Abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da CONTRATADA na
utilização do objeto do fornecimento de tecnologia (know-how) e do licenciamento para uso e/ou exploração comercial; 

II - Responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente Contrato, bem como
do uso e da exploração comercial do objeto do fornecimento de tecnologia (know-how);

III - Realizar o desenvolvimento do objeto do fornecimento de tecnologia (know-how) com vistas à sua comercialização,
sob pena de cancelamento do fornecimento e dos direitos de uso e exploração da tecnologia; 

IV - Comunicar à CONTRATADA por escrito os motivos que porventura a impeçam de explorar comercialmente o
objeto do fornecimento de tecnologia (know-how), se for o caso, conforme prazo máximo estabelecido na cláusula
segunda supra; 

V - Promover o registro deste contrato, arcando com as respectivas despesas junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI, conforme prevê o art. 211 da Lei nº 9.279/96, e art. 11 da Lei nº 9.609/98, obrigando-se a
CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE todas as informações e documentos solicitados pelo INPI;

VI - Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as
condições exigidas para a presente contratação; 

VII - Arcar com todas as despesas decorrentes da promoção de medidas judiciais ou extrajudiciais contra atos de
violação de terceiros dos direitos referentes ao objeto contratado, mesmo que o ajuizamento das medidas tenha sido feito
por iniciativa da CONTRATADA; 

VIII - Dar imediata ciência à CONTRATADA do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações bem
como intimações relacionadas ao objeto contratado, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações
que vierem a serem cominadas em razão do previsto neste Contrato; 

IX - Produzir o produto e prestar serviços relacionados ao objeto contratado em quantidade suficiente com sua
capacidade produtiva, visando contribuir com o atendimento da demanda de testagem no(s) município(s) que desenvolver
suas atividades;

X – Fornecer testes moleculares rápidos de diagnóstico da COVID-19 produzido por meio do Protocolo UFG para teste
RT-LAMP de diagnóstico molecular da COVID-19 à sociedade brasileira a preços acessíveis;

XI - Citar o Protocolo UFG para a realização de teste RT-LAMP de diagnóstico molecular da COVID-19 nos laudos de
resultados dos exames realizados com a tecnologia licenciada;
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XII – Fornecer à UFG relatórios mensais com informações sobre a quantidade de testes realizados, quantitativo de
resultados positivos e negativos, entre outros dados técnicos não sigilosos da utilização da tecnologia licenciada para fins
de publicações científicas e acompanhamento do cumprimento do presente contrato;

XIII – Adquirir materiais e equipamentos necessários para realização dos testes e das etapas da transferência de
tecnologia;

IX – Participar de todas as etapas do processo de transferência de tecnologia;

X – Seguir integralmente o Protocolo UFG para a realização de teste RT-LAMP de diagnóstico molecular da COVID-19
para realização do teste de diagnóstico referente a este Contrato;

XI – Responsabilizar-se integralmente pelo correto manejo das amostras e pela realização dos procedimentos de
segurança inerentes à realização dos testes de diagnósticos;

XII – Autorizar a utilização dos resultados para fins de publicações científicas;

 

Leia-se:

I – A contratada deverá dispor dos requisitos técnicos e operacionais definidos na Resolução RDC/ANVISA n.º
302/2005, incluindo as alterações desta resolução que estiverem vigentes, para a realização dos testes de diagnósticos;

II – Abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, abusiva ou contrária aos interesses da CONTRATADA na
utilização do objeto do fornecimento de tecnologia (know-how) e do licenciamento para uso e/ou exploração comercial; 

III – Responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em decorrência da execução do presente Contrato, bem como
do uso e da exploração comercial do objeto do fornecimento de tecnologia (know-how);

IV – Realizar o desenvolvimento do objeto do fornecimento de tecnologia (know-how) com vistas à sua comercialização,
sob pena de cancelamento do fornecimento e dos direitos de uso e exploração da tecnologia; 

V – Comunicar à CONTRATADA por escrito os motivos que porventura a impeçam de explorar comercialmente o objeto
do fornecimento de tecnologia (know-how), se for o caso, conforme prazo máximo estabelecido na cláusula segunda
supra; 

VI – Promover o registro deste contrato, arcando com as respectivas despesas junto ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI, conforme prevê o Art. 211 da Lei nº 9.279/96, e Art. 11 da Lei nº 9.609/98, obrigando-se a
CONTRATADA a fornecer à CONTRATANTE todas as informações e documentos solicitados pelo INPI;

VII – Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as
condições exigidas para a presente contratação;

VIII – Arcar com todas as despesas decorrentes da promoção de medidas judiciais ou extrajudiciais contra atos de
violação de terceiros dos direitos referentes ao objeto contratado, mesmo que o ajuizamento das medidas tenha sido feito
por iniciativa da CONTRATADA;

IX – Dar imediata ciência à CONTRATADA do recebimento de quaisquer autuações administrativas, citações bem como
intimações relacionadas ao objeto contratado, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais condenações que
vierem a serem cominadas em razão do previsto neste Contrato; 

X – Produzir o produto e prestar serviços relacionados ao objeto contratado em quantidade suficiente com sua capacidade
produtiva, visando contribuir com o atendimento da demanda de testagem no(s) município(s) que desenvolver suas
atividades;

XI – Fornecer testes moleculares rápidos de diagnóstico da COVID-19 produzido por meio do Protocolo UFG para teste
RT-LAMP de diagnóstico molecular da COVID-19 à sociedade brasileira a preços acessíveis;

XII – Citar o Protocolo UFG para a realização de teste RT-LAMP de diagnóstico molecular da COVID-19 nos laudos de
resultados dos exames realizados com a tecnologia licenciada;

XIII – Fornecer à UFG relatórios mensais com informações sobre a quantidade de testes realizados, quantitativo de
resultados positivos e negativos, entre outros dados técnicos não sigilosos da utilização da tecnologia licenciada para fins
de publicações científicas e acompanhamento do cumprimento do presente contrato;
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XIV – Adquirir materiais e equipamentos necessários para realização dos testes e das etapas da transferência de
tecnologia;

XV – Participar de todas as etapas do processo de transferência de tecnologia;

XVI – Seguir integralmente o Protocolo UFG para a realização de teste RT-LAMP de diagnóstico molecular da COVID-
19 para realização do teste de diagnóstico referente a este Contrato;

XVII – Responsabilizar-se integralmente pelo correto manejo das amostras e pela realização dos procedimentos de
segurança inerentes à realização dos testes de diagnósticos;

XVIII – Autorizar a utilização dos resultados para fins de publicações científicas.

 

   Goiânia – GO, 15 de março de 2021.

 

        Edward Madureira Brasil

Reitor da Universidade Federal de Goiás

 

Documento assinado eletronicamente por Sandramara Ma�as Chaves, Vice-Reitora, no exercício da Reitoria, em
16/03/2021, às 11:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1944392 e o código CRC
36E5AF50.
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