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EDITAL PRPI Nº 01 - EDITAL DE OFERTA TECNOLÓGICA UFG Nº 001/2021

 

EDITAL DE OFERTA TECNOLÓGICA UFG Nº 001/2021 – Oferta Tecnológica para transferência de tecnologia
e licenciamento para uso e/ou exploração comercial, sem exclusividade, da criação intitulada Protocolo UFG para
teste RT-LAMP de diagnóstico molecular da COVID-19

(Alterado pelo Edital PRPI Nº 01 de Retificação de
Oferta Tecnológica/2021 de 15/03/2021).

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – UFG torna público a oferta tecnológica para a disponibilização de
conhecimentos e técnicas (know-how) e o licenciamento para uso e/ou exploração comercial da criação denominada
Protocolo UFG para teste RT-LAMP de diagnóstico molecular da COVID-19, para instituições constituídas na forma de
pessoa jurídica, visando a produção de teste molecular rápido de diagnóstico da COVID-19 baseado no método RT-
LAMP, por meio de metodologia in house, considerando:

1. o apoio e o disposto no Termo de Cooperação Técnica UFG Nº 002/2020, celebrado entre o Ministério Público do
Trabalho/Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região e a UFG, com a interveniência da Fundação de Apoio
Pesquisa – FUNAPE;

2. o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq para a execução do Projeto
“Desenvolvimento de Testes Moleculares Rápidos e de Baixo Custo Baseados em LAMP para Diagnóstico da
COVID-19 no Point-of-Care”; 

3. o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG para a execução do Projeto “Diagnóstico
Molecular Rápido Para Covid-19”;

4. 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;

5. a Lei Federal nº 10.973/2004;
6. a Lei Federal nº 13.243/2016;
7. o Decreto Federal nº 9.283/2018;
8. a Resolução CONSUNI nº 11/2018; e
9. as condições definidas no presente Edital e em seus anexos.

 

1. DO OBJETO

1.1. O presente Edital tem por objeto a seleção de instituições públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, para a
celebração de instrumento contratual com a UFG de fornecimento de tecnologia (know-how) e de licenciamento não
oneroso, sem exclusividade, para uso e/ou exploração comercial, da criação intitulada Protocolo UFG para teste RT-
LAMP de diagnóstico molecular da COVID-19, visando contribuir com o enfrentamento da pandemia da COVID-19, por
meio da ampliação da capacidade de testagem e da oferta de teste de diagnóstico economicamente acessíveis para a
sociedade.

 

2. DA TECNOLOGIA OFERTADA

2.1. Nome: Protocolo UFG para teste RT-LAMP de diagnóstico molecular da COVID-19.

2.2. Descrição: Conhecimentos e técnicas para a realização de teste molecular rápido de diagnóstico da COVID-19,
baseado no método RT-LAMP, por metodologia in house, com as características descritas no Anexo I deste Edital.

2.3. Tipo: Tecnologia baseada em conhecimentos e técnicas não amparados pelos direitos de propriedade industrial.
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2.4. Modalidade da oferta: Edital para seleção de instituições interessadas em firmar contrato, por dispensa de
licitação(1), para fornecimento de tecnologia e licenciamento não oneroso, sem exclusividade, para o uso e/ou exploração
comercial da tecnologia.

2.5. Etapas do processo de transferência tecnológica:

I – Disponibilização de Relatório Técnico de Validação realizado pela UFG;

II – Realização de treinamento presencial para até 3 pessoas de cada instituição contratada, com duração de até 4 horas, a
ser realizado nas dependências da UFG;

III – Visita técnica de acompanhamento da implantação do processo produtivo de realização do teste de diagnóstico nas
instalações da instituição contratante, mediante agendamento;(2)

IV – Visita técnica de acompanhamento do processo de validação do protocolo do teste de diagnóstico nas instalações da
contratante, mediante agendamento. (3)

 

3. DO PÚBLICO-ALVO

3.1. Laboratórios de análises clínicas, hospitais, clínicas e demais instituições que compõem o sistema de atenção à
saúde, públicas ou privadas.

 

4. DA CANDIDATURA E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. A candidatura dos interessados em pleitear o direito de firmar contrato de fornecimento de tecnologia (know-how) e
de licenciamento para uso e/ou exploração comercial do Protocolo UFG para teste RT-LAMP de diagnóstico molecular
da COVID-19, se dará por meio do envio de e-mail com o assunto “Inscrição - Edital de Oferta Tecnológica do Teste
COVID-19” para o endereço eletrônico inovacao.prpi@ufg.br, contendo, no anexo, os arquivos digitalizados (em formato
.pdf) dos itens a seguir:

a) Declaração de Interesse, Concordância e Cumprimento de Requisitos, disponível no Anexo II, devidamente
preenchida e assinada pelo representante legal da instituição ou procurador, se for o caso.

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
objetividade os seguintes pontos: instalações, equipamentos, insumos, mão de obra qualificada e capacidade de realização
dos investimentos requeridos.

c) Documentos e certidões para verificação da habilitação jurídica, fiscal e trabalhista da instituição e de seus
representantes, listados no Anexo III.

d) Procuração com outorga de poderes para representação da instituição candidata por terceiros, devidamente registrada
em cartório, quando for o caso.

4.2. O e-mail com a documentação da instituição candidata deve ser enviado até as 23 horas e 59 minutos da(s) data(s)
limite para a candidatura indicada(s) no(s) Cronograma(s) deste Edital.

 

5. CRONOGRAMA

5.1. 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.

mailto:inovacao.prpi@ufg.br
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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.
Divulgação do calendário de datas disponíveis para a realização das etapas da
transferência de tecnologia.

5.2. Outros cronogramas de contratação poderão ser publicados no âmbito do presente Edital, mediante a identificação de
demandas e observado o interesse público.

 

6. DA AVALIAÇÃO DA HABILITAÇÃO

6.1. Os documentos que compõem as propostas das instituições candidatas serão avaliados por uma Comissão
Examinadora designada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI.

6.2. A avaliação da candidatura consistirá da verificação da apresentação dos documentos listados no item 4.1 deste
Edital, da avaliação da capacidade técnica da instituição candidata e da certificação documental para verificação da
regularidade da instituição e de seus representantes para a contratação.

6.3. Serão consideradas não habilitadas as propostas que não apresentarem capacidade técnica comprovada,
documentação completa exigida ou apresentarem documentos com irregularidades que impeçam a contratação com a
Administração Pública Federal.

6.4. A relação de instituições habilitadas será divulgada em ordem alfabética pelo nome das instituições no endereço
eletrônico www.prpi.ufg.br.

 

7. DA CONTRATAÇÃO

7.1. A convocação para assinatura do contrato de fornecimento de tecnologia e licenciamento para o uso e/ou exploração
comercial da tecnologia será encaminhada para o endereço de e-mail da instituição candidata habilitada, na(s) data(s)
prevista(s) no cronograma deste Edital.

7.2. A assinatura do instrumento contratual ocorrerá por meio do Sistema Eletrônico de Informação da UFG (SEI/UFG),
cabendo ao representante legal da instituição habilitada as providências para a efetivação do cadastro de “Usuário
Externo”, conforme orientações disponíveis no link Acesso para Usuários Externos e seguindo a Orientação Normativa
Cidarq Nº 04/2019.

7.3. A solicitação de cadastro do representante legal da instituição habilitada junto ao SEI/UFG pode ser requerida a
qualquer tempo, a partir da data de lançamento deste Edital. 

7.4. As instituições interessadas, ao se candidatarem ao presente Edital, manifestam concordância integral com os termos
da minuta contratual a ser celebrada com a UFG disponível no Anexo IV.

7.5. É vedado às instituições habilitadas promover quaisquer alterações nas cláusulas contratuais, sob pena de anulação
do contrato e desclassificação da instituição do Edital.     

7.6. O prazo para a assinatura do instrumento contratual é de até 15 (quinze) dias úteis, a partir do envio do comunicado
de disponibilização da minuta para assinatura no SEI/UFG, sob pena de perda do direito de contratação no caso de não
cumprimento desse prazo.

http://www.prpi.ufg.br/
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
https://ufgvirtual.ufg.br/n/115713-orientacao-normativa-cidarq-n-04-2019-cadastro-de-usuario-externo
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7.7. Na hipótese de desistência ou impossibilidade das instituições convocadas em firmar o contrato de Fornecimento de
Tecnologia, a instituição poderá se candidatar novamente em novos chamamentos realizados pela UFG dentro deste
Edital.

 

8. DA VIGÊNCIA DO EDITAL

8.1. O presente Edital vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de publicação no sítio oficial da UFG, prorrogável
por igual período, mediante o interesse institucional.  

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. A revogação deste Edital poderá ocorrer a qualquer tempo, a critério da UFG.

9.2. A candidatura e a habilitação da instituição para este Edital não implicam na garantia de contratação para o
fornecimento de tecnologia e licenciamento previsto no objeto.

9.3. A candidatura para este Edital pressupõe a aceitação plena de todas as condições aqui estabelecidas, bem como as
demais normas institucionais da UFG aplicáveis.

9.4. As dúvidas e os eventuais recursos devem ser encaminhados para o e-mail inovacao.prpi@ufg.br pelo representante
legal da instituição candidata ou procurador, dentro dos prazos previstos no cronograma do item 5.1 deste Edital,
observado o horário oficial de Brasília.

9.5. Os casos omissos relacionados a este Edital serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - PRPI.

9.6. A UFG não se responsabilizará pelo não recebimento de e-mails com a documentação de candidaturas das
instituições ocasionados por problemas técnicos.

9.7. As informações, comunicados e anexos referentes a esse Edital serão publicados no site www.prpi.ufg.br. 

9.8. Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás – Goiânia, para dirimir quaisquer dúvidas
oriundas deste Edital que não possam ser resolvidas por entendimento direto entre os representantes das instituições
candidatas e a UFG.

 

10. DOS ANEXOS

10.1. Constituem parte integrante do presente Edital os seguintes anexos:

a) Anexo I – RESUMO EXECUTIVO DA TECNOLOGIA

b) Anexo II – DECLARAÇÃO DE INTERESSE, CONCORDÂNCIA E CUMPRIMENTO DE REQUISITOS

c) Anexo III – LISTA DE DOCUMENTAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E
TRABALHISTA

d) Anexo IV – MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA (KNOW-HOW) E
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PARA USO E/OU EXPLORAÇÃO COMERCIAL

 

  Goiânia-GO, 15 de março do 2021.

 

         Edward Madureira Brasil

Reitor da Universidade Federal de Goiás

 

 

mailto:prpi@ufg.br
http://www.prpi.ufg.br/
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(1) Nos termos do disposto no Art. 12 do Decreto n.º 9.283/2018.

(2) , (3) Na hipótese de instituições residentes fora do município de Goiânia-GO, os custos de deslocamento, hospedagem
e alimentação da equipe da UFG durante a realização visita técnica serão de responsabilidade da instituição contratante.

 

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 1944545 e o código CRC
CA011AF5.

Referência: Processo nº 23070.009732/2021-70 SEI nº 1944545

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

