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Lista de verificação 

LICENCIAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DE PATENTE   

OU DO PEDIDO DE PATENTE 

Código: 

 

PROPLAD189 

 

 

Solicitante: Nº do Processo:                 Contato:              

 

S N EP NA 

Sim Não Em parte Não se aplica 

 

 S/N/ EP 

ou NA 

Folhas 

DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELA UFC 

1. Consta Nota/Parecer Técnico da área finalística, que apresente o mérito 

administrativo, com aprovação da autoridade superior? 

  

2. Consta justificativa da autoridade competente, em caso de dispensa de licitação?   

3. Consta publicação do extrato da oferta tecnológica no sítio eletrônico da 

PROPLAD/UFC, caso haja cláusula de exclusividade?  

Observação 1: Dispensável nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, devendo 

ser estabelecida em convênio ou contrato a forma de remuneração.  

Observação 2: Os contratos de licenciamento sem cláusula de exclusividade ao receptor de 

tecnologia ou ao licenciado, poderão ser firmados diretamente, na forma do regulamento 

interno.  

  

4. Consta minuta do Contrato de Licenciamento para Exploração de Patente 

(PROPLAD188 – Modelo de Termo de Contrato – Licenciamento para Exploração de 

Patente)? 

  

4.1. Caso haja alteração da minuta padrão, foram apontados na minuta os itens 

inseridos, modificados ou excluídos? 

  

4.1.1. As alterações estão justificadas na Nota/Parecer Técnico?   

DOCUMENTOS A SEREM OBTIDOS JUNTO AO PARCEIRO PRIVADO 

5. Consta documento social idôneo da entidade parceira (ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor)? 

  

6. Consta cópia dos documentos do responsável legal pela entidade (pessoa que irá 
assinar o Contrato) e das testemunhas do contrato: 

  

a) RG?   

b) CPF?   

c) Comprovante de residência?   

7. Consta Ata de Nomeação/Procuração, Termo de Posse ou documento que 
demonstre a legitimidade do responsável legal pela entidade para assinar o Contrato? 

  

8. Consta comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ?   

9. Consta declaração de que no quadro social da entidade não há integrante que tenha 

Conflito de Interesse, nos termos da Lei nº 12.813/13? 

  

10. Consta cópia de documento que comprove que a entidade funciona no endereço 

por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação?  
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 S/N/ EP 

ou NA 

Folhas 

DOCUMENTOS A SEREM OBTIDOS JUNTO À FUNDAÇÃO DE APOIO 

11. Consta registro de credenciamento da Fundação de Apoio junto ao MEC e MCTIC?   

12. Consta estatuto social da Fundação de Apoio, comprovando finalidade não lucrativa 
e assegurando que os membros dos seus conselhos não são remunerados pelo exercício de 
suas funções? 

  

13. Constam as demonstrações contábeis do último exercício fiscal, atestando sua 
regularidade financeira e patrimonial, acompanhadas de parecer de auditoria 
independente? 

  

14. Consta avaliação de desempenho, aprovada pelo órgão colegiado superior da 

instituição apoiada, baseada em indicadores e parâmetros objetivos, demonstrando os 

ganhos de eficiência obtidos na gestão de projetos realizados com a colaboração das 

fundações de apoio? 

  

 

Observações complementares: 

A presente lista de verificação foi elaborada pela PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CÂMARA PERMANENTE DA CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CP-CT&I, sendo adaptada pela PROPLAD. 

A ausência de qualquer dos documentos listados no checklist deverá ser justificada pela autoridade competente. 

 


