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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Embrapa 
EDITAL N°  Oj..   /2017 - EMBRAPA SUÍNOS E AVES 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa torna público que 
àsO'   horas do dia 	/O2Á2o/  na Unidade da Embrapa Suínos e Aves, localizada 
na BR 153, Km 110, Distrito de Tamanduá, Concórdia/SC, ocorrerá sessão de abertura 
das propostas encaminhadas para selecionar empresa interessada no co-
desenvolvimento e comercialização de vacina de uso veterinário para controle da 
pasteurelose suína causada pela Pasteurelia multocida sorotipo A. A Embrapa 
receberá a documentação de habilitação e de classificação adiante especificadas, por 
meio de entrega postal, em mãos ou via sedex, na Embrapa Suínos e Aves, a partir da 
publicação deste Edital até às  OS   horas do dia

,  
BiQ,i2oJ.  O aviso contendo o 

resumo deste EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para Seleção de Empresa 
Parceira será publicado no Diário Oficial da União, podendo ser lido e obtido o texto 
integral deste Edital e todas as informações sobre a chamada pública no seguinte 
endereço eletrônico: <https://www.embrapa.br/suinos-e-aves>. 

Registrado sob o procedimento administrativo registrado no SIGED de n.°  
21202.000543/2016-04. 

Minuta de 127312017. 

O presente Edital tem por objetivo selecionar empresa especializada interessada no 
co-desenvolvimento e comercialização de vacina de uso veterinário para controle da 
pasteurelose suína causada pela PasteL/relia multocida sorotipo A em conjunto com a 
Embrapa. 

Edital disponível no endereço eletrônico: <https://www.embra,pa.br/suinos-e-aves>. 

Recebimento da documentação: na forma prevista no subitem 6.1.2. 

Sessão de abertura: A partir das )9i   h, do dia  o /02/;Á)Ip  

Local: Embrapa Suínos e Aves, BR 153, km 110, Distrito de Tamanduá, Caixa Postal: 
321, Concórdia, Santa Catarina, CEP 89715-899. 

Informações adicionais disponíveis na Embrapa Suínos e Aves; ou pelo e-mail: 
<cnpsa .chtt@em brapa. br>. 

/ 4P PARECER' \ 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Embrapa 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE EMPRESA PARCEIRA 
N°  V.   /2017 - EMBRAPA SUÍNOS E AVES 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, por 
intermédio de sua Unidade Descentralizada Embrapa Suínos e 
Aves, torna público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO 
PUBLICO, visando à seleção de empresa especializada 
interessada no co-desenvolvimento de vacina de uso veterinário 
para controle da pasteurelose suína causada pela Pasteureila 
multocida sorotipo A, em conjunto com a Embrapa, para, 
posteriormente, comercializar .com exclusividade o produto final 
resultante, conforme previsto neste Edital e em seus anexos. 
Sujeitam-se as partes às condições estabelecidas neste Edital e 
em seus anexos, à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1 993, ao 
Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007, à Portaria 
Interministerial CGU/MF/MPOG n° 507, de 24 de novem bro de 
2011, e ao Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios 
da Embrapa (Deliberação n° 23/1996), bem como à Lei de 
Inovação (Lei n° 10.973, de 02 de dezembro de 2004). 

SEÇÃO 1 
DO OBJETO 

1.1. O presente Edital tem por objeto selecionar 1 (uma) empresa para co-
desenvolvimento com a Embrapa de vacina de uso exclusivo veterinário para controle 
da pasteurelose suína causada pela Pasteurelia multocida sorotipo A (doravante 
denominada de PmA), em conjunto com a Embrapa, para, posteriormente, 
comercializar com exclusividade o produto final resultante, conforme condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. O objeto do referido Edital restringe-se ao desenvolvimento especificado no 
subitem 1.1, não contemplando outras ações de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e 
uso de outras bases farmacológicas, passíveis de desenvolvimento. 

SEÇÃO II 
DOS RESULTADOS A SEREM GERADOS 

2.1. As ações de P&D, a serem desenvolvidas pela empresa selecionada em conjunto 
com a Embrapa, objetivam o desenvolvimento e comercialização de vacina de uso 
veterinário para controle da pasteurelose suína causada pela PmA. 

2.2. A participação esperada da empresa selecionada nas ações de P&D está 
relacionada às fases de pré-produção, produção da vacina em escala laboratorial, 
escalonamento da produção para uma fase piloto em suínos e para uma fase 
industrial, além de ensaios clínicos do produto desenvolvido e registro do produto junto 
ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, a partir dos ativo 
inovação existentes, com destaque para as seguintes atividades: 

p. ICAjp 
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2.2.1. Desenvolvimento da formulação de vacina a partir da cepa BRM 034662 de 
PmA estocada na Coleção de Microrganismos de Interesse para a Suinocultura e 
Avicultura (CMISEA) do Laboratório de Sanidade e Genética Animal da Embrapa 
Suínos e Aves com a identificação BRMSA 1113, caracterizada conformo Anexo 
III, e do know-how Embrapa, conforme Anexo IV, 	visando inocuidade, 
esterilidade, desenvolvimento e duração de imunidade, estabilidade físico-
química a médio e longo prazo e adequações de dose e idade do aplicação nos 
animais. 

2.2.2. Produção da vacina em escala semi-industrial (piloto) e industrial com a 
obtenção de produto comercial. 

2.2.3. Testes preliminares de mensuração de características relacionadas ao 
desempenho do produto, como: i. estudos de eficiência imune utilizando 
camundongos como modelo animal, vacinados e desafiados com a cepa BRM 
034662 e heterólogas; ii. estudos de eficiência utilizando o modelo animal em 
suínos livres de outros patógenos respiratórios e desafiados com a cepa BRM 
034662 e heterólogas; iii. estudos clínicos de eficiência e inocuidade aos animais 
vacinados destinados ao abate; iv. estudos histopatológicos; v. estudos de 
duração da imunidade visando o estabelecimento da melhor idade de aplicação 
da vacina em suínos. 

2.2.4. Ensaios clínicos envolvendo teste de eficácia da vacina e inocuidade a 
partir da tecnologia supracitada, em animais naturalmente infectados pelo 
patógeno PmA, seguindo regulamentações técnicas vigentes do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, que tratam do registro para a 
fabricação, o controle de qualidade, a comercialização e o emprego de vacinas 
de uso veterinário. A realização de ensaios clínicos deve ser realizada em pelo 
menos 20 (vinte) diferentes granjas pertencentes a diferentes empresas 
integradoras ou de produtores independentes, envolvendo no mínimo 200 
(duzentos) suínos por granja, conforme subitem 5.3, alínea V. 

2.2.5. Registro do produto junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - MAPA. 

2.3. As atividades de P&D necessárias ao desenvolvimento da referida vacina, 
conforme subitem 2.2, serão de responsabilidade da empresa selecionada, sob a 
coordenação, orientação e supervisão da Embrapa. 

2.3.1. As atividades de P&D, descritas no subitem 2.2, deverão seguir 
metodologias previamente acordadas entre a empresa selecionada e a Embrapa. 

2.4. A empresa selecionada e admitida por meio deste Edital fará jus à celebração do 
"Contrato de Parceria em Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuários, vinculada a 
Apoio Financeiro" (Anexo II), a ser firmado com a Embrapa, com a interveniência da 
Fundação Arthur Bernardes - Funarbe, no qual estarão estabelecidas as obrigações 
das partes para o desenvolvimento das ações de P&D visando à geração de vacina de 
uso veterinário para controle da pasteurelose suma causada pela PmA. 

2.5. As atividades de P&D para geração de vacina de uso veterinário para suinocultura, 
seus responsáveis e prazos para execução, serão estabelecidos a partir da proposta a 
ser apresentada pela empresa interessada, consubstanciado na apresentaçã 	'/c, 
"PLANO DE TRABALHO DE PESQUISA EM CO-DESENVOLVIMENTO",0 [1. 
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denominado apenas "PLANO DE TRABALHO", visando o desenvolvimento tecnológico 
objeto desse Edital, que será utilizado como parte do processo de seleção da empresa 
parceira, conforme apresentado na "Seção V - Da Classificação". 

2.6. A expectativa inicial de vigência do referido "Contrato de Parceria em Pesquisa e 
Desenvolvimento Agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro", para alcance dos 
resultados esperados, será de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de assinatura 
do Contrato, podendo ser prorrogado conforme acerto entre as Partes. 

2.7. Durante a vigência do Contrato, caso a empresa selecionada não cumpra as 
atividades e prazos estabelecidos no PLANO DE TRABALHO ou não alcance os 
resultados esperados conforme acordado entre as Partes no referido Contrato, a 
Embrapa poderá, em função das justificativas fornecidas pela empresa, optar por 
estender o prazo de parceria ou rescindir o Contrato, resguardando-se no direito de 
selecionar nova empresa para o desenvolvimento das atividades. 

2.7.1. Em caso de rescisão do Contrato, conforme mencionado no subitem 2.7 
acima, em função do não cumprimento das atividades e/ou prazos estabelecidos, 
a empresa selecionada se responsabilizará pelo pagamento de multa à Embrapa, 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor global estimado do 
Contrato. 

2.8. O compartilhamento dos direitos de Propriedade Intelectual relativos à tecnologia 
"Vacina de uso veterinário para controle da pasteurelose suína causada pela PmA" 
será oportuna e posteriormente avaliado pela Embrapa após a obtenção dos 
resultados, com base nos aportes intelectuais sobre os produtos da pesquisa. 

2.8.1. A empresa selecionada por ocasião deste Edital será responsável pela 
elaboração de uma proposta de exploração comercial da tecnologia objeto deste 
edital, no primeiro semestre de execução do PLANO DE TRABALHO aprovado, a 
qual deverá ser entregue na forma de Nota Técnica à Embrapa, contendo 
descrição detalhada da metodologia adotada para se obter os valores estimativos 
de comercialização da vacina; 

2.8.2. Todas as informações e know-how da Embrapa referentes à tecnologia 
mencionada no subitem 2.8, fornecidas à empresa selecionada ou a seus 
representantes, deverão ser mantidas em segredo, mesmo após o término da 
vigência do Contrato. 

2.8.3. Qualquer pedido de proteção intelectual, relativo a produtos ou processos 
desenvolvidos pela empresa selecionada, inclusive durante o processo de 
escalonamento da produção, em função da parceria objeto deste Edital, deverá 
ter a anuência formal da Embrapa para efetivação do depósito junto aos órgãos 
competentes, devendo a proporção da participação de cada parte ser definida em 
Contrato específico, resguardando-se a participação mínima de 50% (cinquenta 
por cento) para a Embrapa. 

2.9. Após a finalização da fase de desenvolvimento da vacina de uso veterinário para 
controle da pasteurelose suma causada pela PmA, objeto deste Edital, a Embrapa se 
compromete a, mediante contratação direta, licenciar para fins comerciais, se de 
interesse da empresa selecionada, o produto final e o know-how resultantes. 	guic 
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2.9.1. O licenciamento de que trata o subitem 2.10 será objeto de prévia e 
oportuna celebração de Contrato de Licenciamento ou similar, em que fique 
estabelecido, dentre outras cláusulas e condições: a) pagamento de royalties à 
Embrapa, com percentual a ser definido com base na proposta apresentada pela 
empresa selecionada, conforme especificado na tabela de critérios de 
classificação do subitem 5.8 E.1; b) concessão de exclusividade para exploração 
comercial da vacina de uso veterinário para controle da pasteurelose suína 
causada pela PmA, resultante da parceria objeto desse Edital. 

2.9.2. Os royalties a serem pagos à Embrapa, pela exploração comercial, citada 
no subitem 2.9.1, serão definidos como um percentual de participação financeira 
sobre os resultados econômicos auferidos com essa exploração - seja na venda 
do biológico veterinário desenvolvido ou de serviços que contenham esse 
medicamento ou de novas tecnologias que contenham este biológico. 

2.9.3. O percentual de participação financeira, referido no subitem 2.9.1, assim 
como outras condições relacionadas à exploração comercial serão estabelecidas 
conforme proposta da empresa interessada, consubstanciada na apresentação 
da proposta preliminar de "PLANO DE NEGÓCIOS" visando à exploração 
comercial de vacina de uso veterinário para controle da pasteurelose suína 
causada pela PmA, resultante da parceria objeto deste Edital, que será utilizado 
para seleção da empresa parceira, conforme apresentado na "Seção V - Da 
Classificação". 

2.10. A empresa selecionada terá prazo de até 1 (um) ano, após a finalização do 
desenvolvimento da vacina, conforme PLANO DE TRABALHO acordado no Contrato 
de Parceria em Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuários, vinculada a Apoio 
Financeiro, para assinatura do Contrato de Licenciamento ou similar, com vistas à 
disponibilização ao mercado da vacina de uso veterinário resultante. 

2.10.1. Caso a empresa selecionada não cumpra o prazo estabelecido no 
subitem 2.10, a Embrapa, poderá, em função das justificativas do atraso 
fornecidas pela empresa, optar por estender o prazo ou firmar nova parceria, com 
outra empresa, para o desenvolvimento de uma nova vacina contra Pasteureila 
multocida sorotipo A a partir da cepa bacteriana de sua titularidade. 

2.10.2. Em caso de não assinatura do Contrato de Licenciamento ou similar 
conforme mencionado no subitem 2.10.1, a empresa selecionada se 
responsabilizará pelo pagamento de indenização à Embrapa, correspondente a 
50% (cinquenta por cento) do valor global estimado do Contrato, distribuídos de 
acordo com o percentual de titu Paridade sobre a tecnologia em apreço. 

2.10.3. Caso a empresa selecionada opte por não licenciar/comercializar a vacina 
resultante do referido "Contrato de Parceria em Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro" ou tenha este contrato rescindido 
em função do estabelecido no subitem 2.7, a empresa assume o compromisso de 
não lançar no mercado qualquer vacina veterinária produzida com qualquer cepa 
de PmA, similar à tecnologia objeto deste Edital, no prazo de 10 (dez) anos, 
contados a partir do vencimento ou rescisão do "Contrato de Parceria em 
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro". 

/__ p4UICAj1 
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2.11. Será de responsabilidade única e exclusiva da empresa selecionada a 
construção e ou adaptação de planta industrial para produção da vacina veterinária 
resultante do "Contrato de Parceria em Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuários, 
vinculada a Apoio Financeiro", sendo a Embrapa isenta de responsabilidade financeira 
nesta etapa. 

2.12. A execução das atividades de P&D acordadas no PLANO DE TRABALHO, assim 
como a produção da vacina veterinária resultante do "CONTRATO de Parceria em 
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuários, vinculada ao Apoio Financeiro" deverão 
ser realizadas inicialmente em território brasileiro. 

2.13. A Embrapa mantém o direito de dar seguimento às suas atividades de P&D, de 
forma independente, com a cepa BRM 034662, desde que não seja para o 
desenvolvimento ou produção de vacina. 

2.14. Para o acesso à tecnologia gerada pela Embrapa a empresa selecionada deverá 
pagar uma Taxa de Acesso à Tecnologia de, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) 30 (trinta) após a assinatura do "Contrato de Parceria em Pesquisa e 
Desenvolvimento Agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro", sob pena de 
cancelamento de sua participação. Os recursos financeiros referentes a este 
pagamento serão utilizados pela Embrapa no desenvolvimento da "Vacina de uso 
veterinário para controle da pasteurelose suína causada pela PmA". 

2.15. Considerando-se que as ações de P&D, objeto deste Edital, são atividades que 
envolvem risco e que seus resultados decorrerão da experimentação científica e 
tecnológica a ser conduzida em obediência ao PLANO DE TRABALHO a ser acordado 
entre as Partes envolvidas, fica estabelecido que a Embrapa, não garante o sucesso 
no desenvolvimento da vacina veterinária especificada, além da fase pré-tecnológica já 
realizada na Embrapa, seja qual for a expectativa da outra Parte decorrente de sua 
participação no processo previsto por este Edital. 

SEÇÃO III 
DOS CANDIDATOS INTERESSADOS 

3.1. Poderão participar deste chamamento todas as empresas interessadas em 
parceria para co-desenvolvimento e comercialização de "Vacina de uso veterinário 
para controle da pasteurelose suína causada pela PmA", desde que estejam em 
conformidade com os critérios estabelecidos neste Edital e encaminhem manifestação 
de interesse até a data e hora indicados no subitem 6.1. 

3.1.1. A manifestação de interesse dar-se-á por intermédio de requerimento 
padronizado assinado pelo representante legal da empresa, conforme modelo 
constante do Anexo 1, acompanhado dos documentos e informações exigidos 
neste Edital. 

3.1.2. Somente poderão participar do presente Edital, empresas que atuem no 
segmento farmacêutico e/ou veterinário visando à saúde animal, constituídas sob 
as leis brasileiras, e que estejam devidamente registradas na Junta Comercial até 
a data de lançamento deste EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 

guic 
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3.2. Ficam impedidas de participar do presente Chamamento Público as empresas 
que, na data de publicação do Edital, apresentem qualquer das seguintes condições: 

a) possuam entre seus gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados, 
qualquer pessoa, diretor ou empregado da Embrapa; 

b) estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, aplicada por qualquer órgão da Administração Pública, 
bem como sanção de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Embrapa; 

c) que se encontrem sob falência decretada, concordata, recuperação judicial, 
concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

d) que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação. 

SEÇÃO IV 
DA HABILITAÇÃO 

4.1. Para a habilitação neste Chamamento Público exigir-se-á das empresas 
interessadas, exclusivamente, documentação relativa a: 

a) habilitação jurídica; 
b) regularidade fiscal e trabalhista; 
c) qualificação técnica; 
d) qualificação econômico-financeira; 
e) cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do artigo 70,  da Constituição Federal. 

4.2. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa 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. 

4.3. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo à sede da empresa; 
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e 

Municipal da sede da empresa; 
d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social o ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 

e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-
Consolidação das Leis do Trabalho. 
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4.4. A documentação relativa à qualificação técnica consistirá em: 

a) comprovação de experiência, nos últimos 05 (cinco) anos, em atividades de 
desenvolvimento de produtos veterinários do ponto de vista tecnológico, com 
tecnologias desenvolvidas no Brasil ou no exterior; 

b) comprovação da existência, em seu quadro de pessoal, de profissionais 
técnicos com capacitação adequada, como mestres e doutores com 
competência na área farmacêutica-industrial e/ou na área veterinária com 
experiência comprovada em pesquisa e desenvolvimento. 

4.4.1. A comprovação relativa à qualificação técnica referida na alínea "a" deste 
subitem 4.4 deverá ser feita por comprovante de pedido ou concessão de 
patentes ou de registros de produtos veterinários no Brasil ou exterior. 

4.4.2. A comprovação relativa à qualificação técnica referida na alínea 'b" deste 
subitem 4.4. poderá ser feita por cópia da carteira de trabalho comprovando o 
vínculo empregatício do empregado, acompanhada de curricultim vitae ou 
curriculum iattes. 

4.5. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em- 

a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 03 (três) meses da data de apresentação da documentação para 
habilitação; 

b) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 
da pessoa física. 

4.6. A documentação deverá ser apresentada em cópias autenticadas ou em versão 
original, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 
sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, 
devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da 
empresa. Também serão aceitas publicações em órgãos da imprensa oficial, ou ainda 
nos termos da legislação pertinente a cada documento. 

4.7. Além da documentação listada nos subitens 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, a empresa deverá 
apresentar, para fins de comprovação de habilitação, Declaração, em cumprimento ao 
estabelecido no inciso XXXIII, do artigo 71, da Constituição Federal, conforme modelo 
constante do Anexo 1 deste Edital. 

4.8. Será considerada inabilitada  a empresa que: apresentar documentação 
incompleta, ou em desacordo com este Edital e legislação em vigor; tiver comprovado 
mau desempenho no cumprimento de compromissos assumidos perante a 
Administração Federal; estiver suspensa, nos termos da legislação vigente, do direito 
de licitar e de contratar com Administração Pública Federal (direta ou indireta); tiver 
sido multada por inadimplência e não houver, ainda, comprovado o pagamento ou 
recolhimento da multa; e deixar de atender as demais exigências deste Edital e das 
legislações relacionadas com processos licitatórios. 

/Yl 
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4.9. A empresa deverá apresentar toda documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

4.10. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado à empresa o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 
ao momento em que o proponente for declarado como selecionado para participação 
na cooperação técnica a ser estabelecida, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 

4.11. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.10 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no 
presente Edital e na legislação, sendo facultado à Embrapa, convocar a empresa 
remanescente, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar o 
presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. 

4.12. A regularidade de toda a documentação, exigida para habilitação no 
Chamamento Público, deverá ser mantida durante todo o período de vigência da 
parceria a ser estabelecida. 

SEÇÃO V 
DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1. Para a classificação das empresas consideradas habilitadas nos termos da Seção 
IV deste Edital, a Embrapa realizará a avaliação da capacidade formal das empresas 
desenvolverem as atividades previstas, necessárias para desenvolvimento e 
comercialização da vacina veterinária para prevenção da pasteurelose suína, objeto 
deste Edital. 

5.2. Para a fase de classificação, as empresas interessadas deverão apresentar a 
documentação, conforme discriminado a seguir: 

a) Memorial descritivo da infraestrutura física e de recursos humanos disponíveis 
na empresa para condução das atividades previstas neste Edital; 

b) Proposta de "PLANO DE TRABALHO DE PESQUISA EM CO-
DESENVOLVIMENTO" para desenvolvimento tecnológico com vistas à geração 
de medicamento veterinário "Vacina de uso veterinário para controle da 
pasteurelose suína causada pela PmA"; 

c) Proposta Preliminar de "PLANO DE NEGÓCIOS" para exploração comercial do 
medicamento veterinário "Vacina de uso veterinário para controle da 
pasteurelose suína causada pela PmA" resultante da execução do PLANO DE 
TRABALHO referido na alínea "b" deste subitem 5.2. 

5.2.1. Caso julgue necessário, a Embrapa se reserva o direito de proceder à 
avaliação in loco da infraestrutura física e dos recursos humanos disponíveis na 
empresa para execução do "PLANO DE TRABALHO" referido na alínea "b" do 
subitem 5.2. 

5.2.2. A avaliação in loco, que trata o subitem 5.2.1, consistirá de visita técnica à 
infraestrutura indicada pela empresa para execução das atividades previstas 	 
PLANO DE TRABALHO, a ser realizada pelo Comitê de Seleção respop\MWC 
pela avaliação e classificação das propostas apresentadas. 	 PARECER
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5.2.3. A avaliação in loco consistirá de análise quanto à exequibilidade do PLANO 
DE TRABALHO a partir da infraestrutura indicada, sendo essa avaliação de 
caráter eliminatório, caso o Comitê de Seleção julgue que a referida infraestrutura 
da empresa interessada não apresente as condições para execução das 
atividades propostas. 

5.2.4. O Comitê de Seleção entrará em contato com a empresa habilitada para 
agendamento da visita referida no subitem 5.2.1, sendo marcada com 
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis. 

5.2.5. Para efeitos comprobatórios, o Comitê de Seleção poderá fotografar a 
infraestrutura física disponível na empresa para execução do PLANO DE 
TRABALHO, sendo que tais fotos serão tratadas de forma confidencial de modo a 
compor exclusivamente o processo de avaliação interna. 

5.3. A Proposta de "PLANO DE TRABALHO" para desenvolvimento tecnológico, 
conforme alínea "b" do subitem 5.2, deve contemplar os seguintes tópicos: 

a) Fase de produção da vacina em bancada laboratorial; 

b) Fase de escalonamento piloto e industrial: 
b.1. Reproduzir todas as condições experimentais da escala laboratorial; 
b.2. Otimizar a formulação garantido a pureza e esterilidade do produto; 
b.3. Determinar processo e adjuvante mais adequados em escala piloto, projetar 
equipamentos para melhoria da eficiência em cada fase do processo; 
b.4. Realizar controle de qualidade em cada fase do processo; 
b.5. Otimizar as normas de boas práticas de fabricação; 
b.6. Redigir e validar os protocolos de produção; 
b.7. Determinar a eficiência final dos processos estudados; 
b.8. Cumprir as etapas processuais para obtenção de esterilidade e inocuidade. 

c) Fase de realização dos ensaios clínicos: Estudos Clínicos em 20 (vinte) granjas 
de suínos comerciais, de animais em terminação envolvendo pelo menos 200 
(duzentos) animais (100 vacinados e 100 controles) em cada granja. Escolher-
se-á granjas com histórico de condenações em frigorífico por lesões sugestivas 
de infecção por PmA. Todos os estudos realizados em animais devem seguir os 
preceitos de Bem Estar Animal, serem cadastrados no Conselho Nacional de 
Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e aprovados pelo Conselho de 
Ética para Uso de Animais (CEUA) da Embrapa Suínos e Aves. 

d) Registro: Descrição das etapas que serão executadas para obtenção de registro 
do produto, objeto deste Edital. 

5.4. Para cada uma das atividades listadas no PLANO DE TRABALHO, conforme as 
atividades mencionadas no subitem 5.3, devem ser apresentadas: 

a) Descrição da atividade, local e prazo para sua execução; 
b) Estimativa de aplicação de recursos (recursos humanos e financeiros, espaço 

físico, instalações, equipamentos, materiais permanentes e alianças 
estratégicas); 

4! 
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c) Proposta de participação da Embrapa no desenvolvimento de ações de 
pesquisas ainda não executadas durante o desenvolvimento do produto pré-
tecnológico em que se encontra. 

5.4.1. No caso das atividades a serem executadas pela Embrapa, conforme 
alínea "c" do subitem 5.4, a empresa candidata deverá aportar recursos 
financeiros para compra de insumos, reagentes e eventuais equipamentos 
necessários à execução das referidas atividades. 

5.4.2. Após o processo de seleção, a Embrapa, em comum acordo com a 
empresa selecionada, reserva-se o direito de promover ajustes no PLANO DE 
TRABALHO objetivando sua eventual compatibilização em termos de atividades, 
recursos e infraestrutura necessários para o desenvolvimento do objeto deste 
Edital. 

5.4.3. Todas as partes envolvidas na execução do PLANO DE TRABALHO 
(Embrapa e empresa selecionada) assumem o compromisso de compartilhar 
todas as informações relativas à execução de cada etapa das atividades de 
desenvolvimento do medicamento veterinário objeto deste Edital, incluindo os 
resultados técnicos e possíveis tecnologias, produtos e equipamentos gerados 
por qualquer uma das partes. 

5.4.4. A Embrapa se resguarda do direito de acompanhar in loco a execução das 
atividades previstas no PLANO DE TRABALHO de responsabilidade da empresa 
selecionada, da mesma forma que a empresa selecionada terá o direito de 
acompanhar as atividades de responsabilidade da Embrapa para consecução 
dos resultados esperados da parceria. 

5.4.5. A empresa selecionada deverá aportar recursos financeiros para custeio 
das viagens aos locais em que as atividades de P&D sob responsabilidade da 
empresa serão executadas, para fins de coordenação, orientação e supervisão 
por parte dos profissionais da Embrapa, conforme subitem 2.3. 

5.4.6. Os recursos financeiros a serem aportados pela empresa selecionada, 
conforme definidos nos subitens 5.4.1 e 5.4.5, deverão ser depositados de forma 
parcelada ao longo da execução das ações do "Contrato de Parceria em 
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro", 
conforme necessidades acordadas no PLANO DE TRABALHO. 

5.5. A Proposta Preliminar de "PLANO DL NEGÓCIOS" para exploração comercial da 
"Vacina de uso veterinário para controle da pasteurelose suína causada pela PmA", 
conforme subitem 5.2, alínea "c', deve contemplar os seguintes tópicos: 

a) Sumário Executivo: resumo dos principais pontos do PLANO DE NEGÓCIOS, 
dados da empresa, missão e setor(es) de atuação; 

b) Análise de mercado: clientes atuais e potenciais, mercado(s) atual(is) e 
potenciais, área de atuação e distribuição geográfica da força de vendas; 

c) Plano de Marketing: produto(s) e serviço(s) a serem ofertados, política de 
preços, estratégias promocionais, estrutura de distribuição e comercialização; 

/ 4 
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d) Plano Operacional: infraestrutura de produção, capacidade produtiva, comercial 
e de prestação de serviços, recursos humanos envolvidos (quantidade e 
qualificação); 

e) Plano de comercialização: estimativa de receitn/faturamcnto (anual/cinco anos); 
f) Proposta de valor de royalties a ser pago à Embrapa, pela exploração comercial 

do medicamento veterinário objeto deste Edital. 

5.6. A Embrapa selecionará os especialistas que irão constituir o Comitê de Seleção, 
que será responsável pela análise dos documentos e das Propostas de PLANO DE 
TRABALHO e PLANO DE NEGÓCIOS para classificação das empresas, conforme os 
critérios deste Edital. 

5.6.1. O Comitê de Seleção poderá solicitar esclarecimentos às empresas sobre 
informações incompletas ou controversas. 

5.7. As informações encaminhadas pelas empresas interessadas serão tratadas de 
forma confidencial pela Embrapa. 

5.7.1 Tendo em vista que o PLANO DE TRABALHO e o PLANO DE NEGÓCIOS 
apresentados pelas empresas interessadas contêm informações passíveis de 
enquadramento como segredo de negócio e/ou industrial e, conforme a Lei 
9.279/1996, essas informações não poderão ser compartilhadas com as demais 
empresas candidatas. 

5.8. O Comitê de Seleção fará o julgamento das propostas das empresas habilitadas 
tendo como base os critérios apresentados na tabela a seguir para classificação das 
empresas: 

4.  

,___ UICAjp 
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Valor Comprovação Item 	Critério Documentos 

Cópia da folha de rosto 
do pedido de patente. 

Ai. Depósito de pedido de 
patente de invenção ou 
modelo de utilidade efetuado 
no Brasil, de produtos ou 
processos relacionados á 
vacina veterinária, em nome 
da empresa, nos últimos 10 
(dez) anos, contados da data 
de depósito. 

A 

• 0,5 (zero vírgula cinco) ponto para 
cada pedido de patente depositado 
no Brasil, sem reivindicação de 
prioridade unionista (inclusive PCT 
depositado via Brasil): 

• 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) 
ponto para cada pedido de patente 
depositado no Brasil com 
reivindicação 	de 	prioridade 
unionista, bem como fase nacional 
de PCT a partir de PCT depositado 
via outro pais: 

• Valor máximo do somatório dos 
documentos apresentados limitado 
a 10 (dez) pontos. 

A.2. Profissionais contratados 
com mestrado ou doutorado 
atuantes na área de pesquisa 
e desenvolvimento de 
produtos biológicos (P&D). 

• 0,5 (zero vírgula cinco) ponto para 
cada profissional com titulo de 
doutorado: 

• 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) 
ponto para cada profissional com 
titulo de mestre: 
Valor máximo do somatório dos 
documentos apresentados limitado 
a 10 (dez) pontos. 

Documento assinado 
pela empresa candidata 
com a especificação 
dos 	profissionais 
componentes do seu 
quadro de P&D e 
currículo 	resumido 
desses 	profissionais 
com a indicação dos 
títulos acadêmicos e 
áreas de atuação. 

Capacidade em 
Pesquisa e 
Desenvolvimento 
de produtos 
veterinários no 
Brasil 

¶1 
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A.3. 	Contratos 	de 	parceria 
em atividades de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico 
de produtos veterinários com 
instituições 	públicas, 	nos 
últimos 	10 	(dez) 	anos, 
contados a partir da data de 
assinatura. 

• 1 	(um) ponto para cada contrato 
de parceria assinado; 

• Valor máximo do somatório dos 
documentos apresentados limitado 
a 10 (dez) pontos 

Cóí 
extr 
Diái 

B 

Capacidade 
comercial na área 
de produtos 
veterinários 
biológico no Brasil 

B.1. 	Registro 	de 	produto 
veterinário 	biológico, 
realizado nos últimos 5 anos 
ou em submissão no ato da 
publicação do Edital. junto ao 
Ministério 	da 	Agricultura, 
Pecuária 	e 	Abastecimento 
(MAPA). 

• 0,25 	(zero virgula 	vinte 	e 	cinco) 
ponto 	para 	cada 	produto 
veterinário 	registrado 	junto 	ao 
MAPA; 

• Valor máximo do somatório dos 
documentos apresentados limitado 
a 6 (seis) pontos 

• De 1 	a 4 (um a quatro) pontos, 
sendo 	atribuído 	o valor máximo 
para a empresa candidata com 
maior número de representantes 
comerciais; 

• Ás 	demais 	empresas 	serão 
atribuídos valores proporcionais à 
empresa com maior número de 
representantes. 

Có 
de 
soli 
do 
no 1 

Do 
peI 
corT 
dos 
repi
corï 

B.2. 	Representantes 
comerciais 	na 	área 	de 
produtos 	veterinários 	no 
Brasil. 

iia da publicação do 
ato do contrato no 
Jo Oficial da União. 

ia do comprovante 
registro ou de 

;itação de registro 
produto veterinário 
,IAPA. 

umento assinado 
i empresa candidata 

a especificação 
seus 

esentantes 
erciais. 
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Cópia do Plano de 
Trabalho de Pesquisa 
em 	 Co- 
Desenvolvimento 

Cópia do Plano de 
Negócios. 

 

   

Ti. oMas 

Proposta de 
PLANO DE 
TRABALHO de 
Pesquisa em 
parceria para Co-
Desenvolvimento 
tecnológico. 

Proposta 
Preliminar de 
PLANO DE 
NEGÓCIOS para 
exploração 
comercial do 
produto resultante 

Cl. Qualidade Técnica da 
proposta de PLANO DE 
TRABALHO DE PESQUISA 
EM 	 CO- 
DESENVOLVIMENTO 

Dl. Qualidade técnica da 
proposta do PLANO DE 
NEGÓCIOS 

• Até 10 (dez) pontos; 
• O Comité de Seleção avaliará os 

seguintes itens do Plano de 
Trabalho, atribuindo a pontuação 
máxima indicada a seguir: - 
Estimativa de aplicação de 
recursos financeiros para a 
execução do Plano de Trabalho 
(pontuação máxima = 2); -Prazo, 
equipe e infraestrutura para a 
execução do Plano de Trabalho 
(pontuação máxima = 2); - 
Qualidade técnica e exequibilidade 
da fase de bancada e 
escalonamento 	(pontuação 
máxima = 2); -Qualidade técnica e 
exequibilidade da fase de ensaios 
clínicos e registro (pontuação 
máxima = 4). 

• A unidade mínima da pontuação 
de cada item avaliado será de 0,25 
(zero vírgula vinte e cinco) ponto. - 

• Até 10 (dez) pontos: 
• O Comitê de Seleção avaliará os 

seguintes itens do Plano de 
Negócios, atribuindo a pontuação 
máxima indicada a seguir: -Análise 
de mercado (pontuação máxima 
3); 	-Plano 	de 	marketing 
(pontuação máxima = 2); -Plano 
operacional (pontuação máxima = 

L 21 -Plano de cornerciaíização 



Proposta de 
percentual fixo de 
royalties sobre o 
volume 
comercializado do 
produto 
veterinário 
resultante da 
parceria, pelo 
prazo do contrato 
de licenciamento 

Proposta de Taxa 
de Acesso à 
tecnologia, tendo 
como valor 
mínimo R$ 

E 

• De 1 a 20 (um a vinte) pontos, 
sendo o valor máximo para a 
proposta que apresentar o maior 
percentual de royalties; 

• Às demais propostas serão 
atribuídos valores proporcionais ao 
maior percentual de royalties 
apresentado, considerando o valor 
minimo de 3%, segundo a 
Cláusula Sexta, Parágrafo Sexto, 
do 'Contrato de Parceria em 
Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuários, vinculada a Apoio 
Financeiro". Exemplo: caso a 
maior proposta apresentada seja 
de 10% de royalties, esta terá a 
pontuação máxima de 20 pontos, 
enquanto uma proposta de 5% 
obterá 10 "ontos neste item. 

• De 1 a 20 (um a vinte) pontos 
sendo a pontuação máxima para a 
proposta que apresentar o maior 
valor; 

• Às demais propostas serão 

Documento assinado 
pela empresa candidata 
com a proposta de 
percentual de royalties 
a ser pago à Embrapa, 

Documento 
pela 
interessada 
proposta de 
Acesso. 

assinado 
empresa 
com a 
Taxa d PARtCER'Y 
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(pontuação máxima = 3). 
A unidade mínima da pontuação 
de cada item avaliado será de 0,25 
(zero vírgula vinte e cinco) ponto. 

El. Proposta de percentual 
de royalties a ser pago à 
Embrapa, (pode constar da 
proposta de PLANO DE 
NEGÓCIOS) 

F.1. Proposta de valor da 
Taxa de Acesso à tecnologia 
objeto deste Edital (pode 
constar da proposta de 
PLANO DE NEGÓCIOS) 

16 
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50.000,00 
(cinquenta mil 
reais) 

atribuídos valores proporcionais à 
maior 	Taxa 	de 	Acesso 
apresentada. 	Exemplo: 	caso 	a 
maior proposta apresentada seja 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
de taxa de acesso, esta terá a 
pontuação máxima de 20 pontos, 
enquanto uma proposta de R$ 
50.000,00 	de 	taxa 	de 	acesso 
obterá 10 pontos neste item. 

5.9. A fase de avaliação dos documentos, de caráter classificatório, valerá até 100 (cem) pontos. 

5.10. A empresa classificada que não obtiver o número mínimo de 50 (cinquenta) pontos, conforme critérios previstos no subitem 5.8, 
não fará jus à celebração do "Contrato de Parceria em Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro". 

5.10.1. A empresa classificada que obtiver pontuação igual a O (zero) pontos em qualquer dos critérios previstos no item 5.8, será 
desclassificada, mesmo que atinja o número mínimo de 50 (cinquenta) pontos no somatório dos demais critérios. 

1,9  11 
1O899/?( 

9 
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SEÇÃO VI 
DO ENVIO DOS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE HABILITAÇÃO E 

CLASSIFICAÇÃO 

6.1. Após a publicação de aviso contendo o resumo do Edital no Diário Oficial da União (o 
aviso publicado conterá a indicação do local <https://www.embrapa.br/suinos-e-aves> em 
que os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e todas as informações 
sobre o Chamamento Público), as empresas deverão entregar a documentação 
comprobatória prevista nas Seções IV e V à Embrapa Suínos e Aves, localizada à Rodovia 
BR 153, Km 110, Vila Tamanduá, Concórdia/SC, CEP 89715-899, Caixa Postal 321, até 
às  p   h do dia  'Sio.2ijo'  quando, então, encerrar-se-á automaticamente, a fase de 
recebimento da documentação. 

6.1.1. Os envelopes contendo a documentação deverão ser lacrados e identificados 
com os seguintes dizeres: ENVELOPE N° 01 - EDITAL DE CHAMAMENTO N° - 
J2017, - DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE HABILITAÇÃO; ENVELOPE N° 

02 - EDITAL DE CHAMAMENTO N° - 22017, - DOCUMENTOS 
COMPROBATORIOS DE CLASSIFICAÇÃO. 

6.1.2. A documentação comprobatória, acompanhada de requerimento padronizado e 
demais documentos especificados no Anexo 1, deverá ser entregue diretamente ao 
Presidente do Comitê de Seleção no endereço indicado no subitem 6.1. ou, ainda, 
VIA CORREIO, por meio de SEDEX, desde que a data de recebimento não 
ultrapasse o dia do término do período de recebimento dos documentos 
comprobatórios de habilitação e classificação. 

6.1.2.1. Não serão aceitos documentos encaminhados via fax e/ou via correio 
eletrônico, ou ainda por meio de transportadora de cargas e encomendas. 

6.1.2.2. No ato de entrega dos documentos ao Presidente do Comitê de Seleção, 
será emitido protocolo de recebimento dos envelopes lacrados. 

6.1.2.3. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos estabelecidos 
pelo Edital sujeitará a empresa às sanções previstas em lei. 

6.1.2.3. A entrega dos documentos comprobatórios de habilitação e classificação 
pela empresa candidata em prazo hábil para ser considerada apta a participar 
desta seleção é de única e exclusiva responsabilidade da candidata. 

6.2. A partir da divulgação do Edital até a data de encerramento da fase de recebimento da 
documentação, indicada no subitem 6.1, as empresas poderão retirar ou substituir a 
documentação anteriormente apresentada. 

6.3. A apresentação de envelope contendo a documentação exigida por este Edital 
implicará na plena aceitação, por parte da empresa, das condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. 



19 

SEÇÃO Vil 
DA ABERTURA DOS ENVELOPES COM A DOCUMENTAÇÃO 

7.1. O início da sessão pública para abertura dos envelopes contendo a documentação das 
empresas dar-se-á na data e horário constantes da página inicial deste Edital (preâmbulo). 

7.2. Todos os horários estabelecidos neste Edital, em avisos e durante a sessão pública 
observarão, para todos os efeitos, o horário oficial de Brasília - DF. 

7.3. O Comitê de Seleção verificará a documentação apresentada pelas empresas, 
desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

7.4. A desclassificação de qualquer um dos participantes será sempre fundamentada e 
registrada, com acompanhamento em tempo real por todos os demais participantes. 

7.5. Não havendo expediente, por qualquer razão, na Embrapa, na data estabelecida no 
preâmbulo deste Edital, a sessão pública para abertura dos envelopes será realizada em 
nova data a ser informada com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, mediante 
publicação no Diário Oficial da União e divulgação na internet, no endereço eletrônico 
<https://www.embrapa.br/suinos-e-aves>. 

7.6. Em ato público, no dia, horário e local determinados no preâmbulo deste Edital, será 
realizada a "SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES", a qual obedecerá aos 
procedimentos a seguir estabelecidos: 

7.6.1. LISTA DE PRESENÇA - Nesse momento aquelas empresas que se fizerem 
presentes à sessão pública serão identificadas e entregarão o respectivo documento 
de representação, bem como assinarão lista de presença, contendo o número de 
ordem, o nome da empresa, por extenso, e a respectiva assinatura do representante 
legal ou procurador. 

7.6.2. ABERTURA DOS ENVELOPES DE N° 01 - Na mesma sessão pública, o 
Comitê de Seleção efetuará a abertura dos Envelopes de n° 01, contendo os 
documentos de habilitação, rubricando-os, juntamente com as empresas presentes 
que assim o desejarem (Art. 43, § 21  da Lei n° 8.666/1993). 

7.6.3. Uma vez iniciada a abertura dos Envelopes de n° 01, não serão aceitos 
quaisquer documentos adicionais, nem admitidos participantes retardatários. 

7.6.4. VISTA DA DOCUMENTAÇÃO - Ato seguinte, o Comitê de Seleção abrirá vista 
da "documentação de habilitação" a todas as empresas presentes. 

7.6.5. Após a abertura dos Envelopes de n° 01, o Comitê de Seleção dedicar-se-á à 
apreciação da respectiva documentação de habilitação, na mesma sessão, 
elaborando, ao final, respectivo relatório circunstanciado, contendo o resultado do 
julgamento da fase de habilitação, consignando a relação das empresas habilitadas, 
bem como os motivos ou razões das eventuais inabilitações de empresas 
participantes. 

7.6.5.1. Caso o Comitê de Seleção conclua, com base em seu privativo juízo de 
conveniência e oportunidade, ser necessária a suspensão da sessão para análise 
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e julgamento da documentação de habilitação, o Comitê de Seleção dedicar-se-á à 
apreciação da respectiva documentação de habilitação, em expediente interno, 
elaborando, ao final, respectivo relatório circunstanciado, contendo o resultado do 
julgamento da fase de habilitação, consignando a relação das empresas 
habilitadas, bem como os motivos ou razões das eventuais inabilitações de 
empresas participantes. 

7.6.5.2. No caso de julgamento em expediente interno, o relatório contendo a 
decisão referente à fase de habilitação, será publicado no Portal eletrônico da 
Embrapa Suínos e Aves, bem como as empresas participantes serão intimadas 
desse ato, mediante publicação de Aviso específico, no Diário Oficial da União 
(D.O.U.), correndo o prazo para recurso, a contar do dia útil seguinte ao da 
respectiva publicação. 

7.6.6. Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente à fase de habilitação, ou 
sendo este(s) julgado(s), o Comitê de Seleção providenciará, se for o caso, a 
devolução dos Envelopes n° 02, lacrados, às respectivas empresas participantes 
inabilitadas, mediante recibo. 

7.6.7. No caso das empresas participantes inabilitadas se recusarem a receber os 
envelopes de proposta ou se seus representantes estiverem ausentes, o Comitê de 
Seleção os devolverá via correio com Aviso de Recebimento-AR. 

7.6.8. Na hipótese do julgamento da habilitação ocorrer na forma do subitem 7.6.5, 
será dispensada a intimação da respectiva decisão, no D.O.U., iniciando-se o 
decurso do prazo para recurso, no dia útil subsequente ao da realização da 
respectiva "SESSÃO PUBLICA", desde que: 

a) os representantes de todas as empresas participantes estejam presentes à 
respectiva sessão; 
b) seja feita a comunicação do resultado do julgamento, diretamente às respectivas 
empresas; e 
c) essa circunstância seja lavrada na Ata da respectiva sessão pública. 

7.6.9. Caso todas as participantes desistam formalmente do direito de recurso, 
referente à fase de habilitação (Art. 43, III, da Lei n° 8.666/1993), poderá o Comitê de 
Seleção de parceiro, na mesma sessão pública inicial, prosseguir na fase de 
abertura, análise e julgamento das propostas (Envelopes de n° 02). 

7.6.10. Após o encerramento da fase de habilitação, não cabe desistência de 
proposta, salvo por justo motivo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo 
Comitê de Seleção. 

7.6.11. Encerrada a fase de habilitação, o Comitê de Seleção dará continuidade à 
sessão pública, procedendo à abertura dos envelopes contendo documentos 
comprobatórios de classificação (Envelopes de n° 02), referentes às empresas 
previamente habilitadas. 

7.6.12. ABERTURA DOS ENVELOPES DE N° 02 - O Comitê de Seleção abrirá os 
envelopes, rubricando todos os documentos de cada envelope. 
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7.6.13. VISTA DAS PROPOSTAS - Por se tratar de informações confidenciais 
consideradas como segredo de negócio de cada empresa participante, o Comitê de 
Seleção tratará os documentos de classificação, presentes no Envelope de n° 02, de 
forma sigilosa, não sendo permitida vista pelas demais empresas presentes. 

7.6.14. Finalmente, o Comitê de Seleção lavrará ATA CONSUBSTANCIADA desta 
sessão, a qual deverá ser assinada por todos os seus membros, bem como por todos 
representantes das empresas presentes, encerrando-se, com este ato, a sessão 
pública de abertura das propostas. 

7.6.15. Os eventuais registros, em Ata, de questões de ordem ou protestos de 
empresas, conquanto possíveis, não terão efeito de recurso e não serão objeto de 
decisão, pelo Comitê de Seleção, servindo apenas de subsídio aos respectivos 
interessados, na hipótese de virem a interpor recurso, no tempo oportuno. 

7.7. ANÁLISE E JULGAMENTO - Após a realização e encerramento da "Sessão de 
Abertura dos Envelopes", o Comitê de Seleção, em expediente interno, dedicar-se-á à 
apreciação e julgamento das respectivas propostas. 

7.7.1. RELATÓRIO FINAL e QUADRO DE PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS - 

Concluídos os trabalhos de apreciação e julgamento das propostas, o Comitê de 
Seleção elaborará o Relatório Final, contendo o julgamento da fase de classificação, 
consignando a relação das empresas desclassificados, bem como anexando o 
respectivo Quadro de Pontuação das Propostas com a pontuação obtida pelas 
empresas habilitadas para cada um dos critérios de classificação definidos no 
subitem 5.8. 

7.7.2. PUBLICAÇÃO - Passo seguinte, o Comitê de Seleção divulgará o Relatório 
Final e o Quadro de Pontuação das Propostas, na página eletrônica da Embrapa 
Suínos e Aves, bem como intimará as empresas desse ato, mediante publicação de 
aviso específico, no D.O.U., correndo o prazo para recurso, a contar do dia útil 
seguinte ao da respectiva publicação. 

7.8. HOMOLOGAÇÃO/ANULAÇÃO/REVOGAÇÃO - Transcorrida a fase de recurso, o 
Comitê de Seleção remeterá os autos do processo, devidamente informados, à autoridade 
competente da Embrapa, para homologação, a qual decidirá em última instância, podendo, 
inclusive, anular o Processo de Seleção, parcial ou totalmente, em caso de ilegalidade 
devidamente fundamentada, bem como, revogar o Processo de Seleção, demonstrado o 
interesse público da Embrapa. 

7.9. RESULTADO DEFINITIVO  -  O resultado final da seleção tornar-se-á definitivo ao ser 
homologado pela autoridade competente da Embrapa. 

7.10. ANTECIPAÇÃO DOS TRABALHOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO - Caso o Comitê 
de Seleção conclua, em seu privativo juízo de conveniência e oportunidade, sobre a 
desnecessidade de expediente interno para dedicar-se a apreciação e julgamento das 
respectivas propostas, terá prosseguimento a análise das propostas, até a proclamação da 
decisão sobre a classificação, na própria sessão pública de abertura de envelopes. 

7.10.1. ATA COM INCLUSÃO DO RELATÓRIO FINAL - Na hipótese do item acima, o 
Comitê de Seleção deverá consignar na respectiva Ata, além das circunstâncias 

Y1 1..4, ~_ 
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específicas da fase de "abertura", "rubrica" e 'vista" das propostas, também as 
informações e circunstâncias de que trata o subitem 7.7.1, supra. 

7.10.2. PUBLICAÇÃO - Elaborada a Ata, na hipótese do subitem 7.10, será 
providenciada sua publicação, obedecendo aos procedimentos estabelecidos no item 
"7.10.1", supra. 

7.10.3. DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U. - Na hipótese do julgamento da 
fase de classificação ocorrer na forma do subitem 7.10, será dispensada a intimação 
da respectiva decisão, no DOU., iniciando-se o decurso do prazo para recurso, no 
dia útil subsequente ao da realização da respectiva sessão pública para abertura dos 
envelopes, desde que: 

a) os representantes de todas as empresas participantes estejam presentes à 
respectiva sessão; 
b) seja feita a comunicação do resultado do julgamento, diretamente às respectivas 
empresas; e 
c) essa circunstância seja lavrada na Ata da respectiva sessão pública. 

7.11. ASSESSORAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO - O Comitê de Seleção, sempre que 
necessário, poderá valer-se de assessoramento dos órgãos técnicos e jurídico da Embrapa 
ou de outros organismos, para fins de emissão de pareceres técnicos destinados a 
subsidiar as suas decisões no curso deste. 

7.12. Será facultado às empresas participantes o conhecimento do relatório final, bem 
como vista dos autos do processo de Chamamento Público, em balcão, inclusive para fins 
de recurso, se for o caso, excetuando-se os documentos de classificação caracterizados 
como confidenciais, conforme definido anteriormente nesse Edital. 

7.13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - O Comitê de Seleção poderá solicitar, a 
qualquer das empresas participantes, informações ou esclarecimentos complementares, 
que permitam formar melhor juízo sobre os itens de sua proposta, suas especificações, 
características, etc., desde que desse fato não resulte inovação da proposta. 

7.14. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - A critério do Comitê de Seleção, poderá ser 
admitida retificação de itens das propostas, quando evidenciado pelos seus próprios 
elementos tratar-se de falha meramente material, como, por exemplo, erro de cálculo que 
indiquem resultado diverso daquele escrito na proposta. 

7.15. DIVERGÊNCIA DE VALORES - Havendo divergência entre propostas unitárias e total 
dos itens da Seção V, prevalecerão as propostas unitárias. 

7.16. OFERTAS EXTRA-PROPOSTA - O Comitê de Seleção não levará em consideração, 
para efeito de julgamento, quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital e nem 
oferta de outras propostas que visem alterar a classificação das propostas. 

7.17. DESCLASSIFICAÇÃO - Será desclassificada a proposta que não atender às 
condições e requisitos deste Edital. 

SEÇÃO VIII 
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO TÉCNICA 
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8.1 Será selecionada 1 (uma) empresa que obtenha a maior pontuação em conformidade 
com os critérios estabelecidos na Seção V deste Edital. 

8.2 Na análise da documentação será verificado o atendimento a todas as especificações e 
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

8.3. As empresas eliminadas na forma do subitem 4.8 deste Edital não terão classificação 
alguma no Chamamento Público. 

8.4. As empresas não eliminadas na forma do subitem 8.3 serão ordenadas de acordo com 
os valores decrescentes da pontuação final, que será o resultado do somatório de pontos 
obtidos com a apresentação dos comprovantes elencados no subitem 5.8 deste Edital. 

8.5. Analisada a aceitabilidade da documentação e realizada a classificação na forma 
descrita no subitem 8.4, havendo empate, terá preferência, na seguinte ordem: 

a) obtiver a maior pontuação de acordo com o critério C.1 (Proposta de Plano de 
Trabalho) do subitem 5.8; 
b) obtiver a maior pontuação de acordo com o critério D.1 (Proposta de Plano de 
Negócios) do subitem 5.8; 
c) obtiver a maior pontuação de acordo com o critério A.1 (Depósito de pedido de 
patente) do subitem 5.8. 

8.5.1. Persistindo o empate, o Comitê de Seleção procederá com sorteio para 
seleção de 1 (uma) empresa. 

8.5.2. Proceder-se-á à realização do sorteio na mesma data da sessão pública em 
que serão abertos os Envelopes de n° 02 e conferida a documentação de 
classificação das empresas participantes. 

8.6. Quando não acudirem interessados ao presente Chamamento Público em número 
suficiente, ou por algum dos motivos estabelecidos nos termos do presente Edital não 
possa ser selecionada 1 (unia) empresa, e este procedimento de Chamamento Público, 
justificadamente, não puder ser repetido sem prejuízo para a Embrapa, será facultada a 
esta instituição, de acordo com seu juízo de oportunidade e conveniência, a contratação 
direta com empresa interessada no estabelecimento da parceria, mantidas, neste caso, 
todas as condições preestabelecidas. 

SEÇÃO IX 
DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

9.1. A empresa que vier a ser selecionada e admitida por meio deste Edital aportará o valor 
referente à Taxa de Acesso à Tecnologia, conforme proposta apresentada no item F da 
Tabela de critérios de classificação do subitem 5.8, à Embrapa. 

9.2. Será exigível o aporte do valor referido no subitem 9.1 no prazo de até 30 (trinta) dias 
após a assinatura do "Contrato de Parceria em Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro' (Anexo II), a ser firmado entre a Embrapa, a 
empresa selecionada e admitida j a Funarbe, responsável pela gestão dos recursos 
financeiros, conforme subitens 9.6 e 9.7. 
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9.3. O pagamento da quantia estabelecida no subitem 9.1 deverá ser efetuado mediante 
Depósito Bancário na Conta indicada no Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta do 
Contrato de Parceria (Anexo II) e os recursos financeiros referentes a este pagamento 
serão utilizados pela Embrapa exclusivamente no desenvolvimento da "Vacina de uso 
veterinário para controle da pasteurelose suína causada pela PmA', conforme a legislação 
aplicável e os regulamentos internos da instituição. 

9.4. Durante a fase de desenvolvimento tecnológico, a empresa que vier a ser selecionada 
e admitida por meio deste Edital, deverá aportar os recursos financeiros necessários às 
viagens e custeio da infraestrutura mínima necessária (insumos, reagentes e 
equipamentos) para as atividades de responsabilidade da Embrapa, conforme definições 
do subitem 5.4, em conta de titularidade da Funarbe, conta esta vinculada e destinada 
exclusivamente à arrecadação e movimentação dos recursos financeiros destinados à 
execução do PLANO DE TRABALHO, na forma de regulamentação específica 
estabelecida entre a Embrapa e a Funarbe, expressamente vinculadas por força do Acordo 
Geral de Parceria para Oferta de Serviços de Pesquisa Agropecuária e Transferência de 
Tecnologia junto ao Ambiente Produtivo", firmado em 31/01/2014 (Registro SAIC/Embrapa: 
10200.14/0013-4). 

9.5. Sobre os valores porventura pagos com atraso incidirão juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês e fração proporcional aos dias de atraso, mais multa de 2% (dois por cento) 
sobre o valor atualizado monetariamente com base no Indico Geral de Preços - 
Disponibilidade Interna (IGP-Dl), calculado pela Fundação Getúlio Vargas. 

9.6. A Funarbe será responsável pelo apoio à parceria a ser estabelecida entre a Embrapa 
e a empresa, bem como será responsável pela gestão das despesas atinentes aos 
eventos, devendo, para tanto, seguir os princípios de transparência, uso correto de 
recursos e pesquisa de preços ou licitação para garantia de aquisição de produtos e 
serviços de alta qualidade e com preço justo. 

9.7. Caberá à Funarbe, na gestão dos recursos, providenciar a compra dos bens e 
contratação dos serviços, quando for o caso, necessários à execução da parceria técnica, 
preferencialmente adotando os procedimentos de licitação pública de acordo com o 
estabelecido na legislação federal pertinente, em especial na Lei n° 8.666/1993, Lei n° 
10.520/2002 e respectivas regulamentações, mormente às disposições do Decreto n° 
5.504/2005. 

SEÇÃO X 
DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

10.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por irregularidade 
na aplicação da legislação incidente, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para realização da sessão pública para abertura dos envelopes 
contendo a documentação das empresas. 

10.1.1. O Comitê de Seleção, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração deste 
Edital, julgará e responderá à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

10.1.2. A impugnação deverá conter todos os dados do impugnanto (nome, CNPJ, 
endereço, telefone e e-mail), para competente resposta. 
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10.2. Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será definida e publicada nova data 
para realização do Chamamento Público. 

10.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo de chamamento público 
deverão ser enviados ao Comitê de Seleção até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada 
para realização da sessão pública para abertura dos envelopes contendo a documentação 
das empresas. 

10.4. A impugnação e os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados ao 
Comitê de Seleção no seguinte endereço: Embrapa Suínos e Aves, Rodovia BR 153, KM 
110, Distrito de Tamaduá, Concórdia-SC, CEP 89715-899. 

SEÇÃO XI 
DOS RECURSOS 

11.1. Declarada a empresa habilitada e classificada para participar como parceira com a 
Embrapa, no co-desenvolvimento e comercialização de medicamento veterinário "Vacina 
de uso veterinário para controle da pasteurelose suína causada pela PmA", qualquer 
empresa declarada inabilitada, não classificada, ou não selecionada poderá, durante a 
sessão pública para abertura dos envelopes, manifestar de forma imediata e motivada, a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões de recurso, ficando a empresa selecionada, desde logo, intimada 
para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada da empresa quanto à intenção de 
recorrer importará na decadência do direito de recurso, ficando o Comitê de Seleção para 
seleção de parceiro autorizado a adjudicar o objeto à empresa considerada habilitada, na 
ordem de classificação. 

11.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

11.4. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Comitê de Seleção para não 
terá efeito suspensivo, ressalvada a hipótese de o próprio Comitê declará-lo. 

11.5. Caberá ao Comitê de Seleção receber, examinar e instruir os recursos interpostos 
contra suas decisões e ao Chefe-Geral da Embrapa Suínos e Aves a decisão final sobre os 
recursos contra atos do Comitê. 

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na 
Embrapa Suínos e Aves, no horário compreendido das 8h às 12h e das 13h às 17h, em 
dias úteis. 

SEÇÃO XII 
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. A adjudicação do objeto deste Edital será viabilizada pelo Comitê de Seleção sempre 
que não houver interposição de recurso, e pela autoridade superior em havendo recurso. 
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12.2 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento de Chamamento Público. 

12.2.1. Após a homologação referida no subitem 12.2, a adjudicatária será convocada 
para assinar Contrato de Parceria em Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro com a Embrapa e a Funarbe, no 
prazo de 5 (cinco) dias. 

12.2.2. Na assinatura do "Contrato de Parceria em Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro" mencionado no subitem antecedente 
será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, as 
quais deverão ser mantidas pela empresa parceira durante a vigência do instrumento. 

SEÇÃO XIII 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13.1. A empresa será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 20% 
(vinte por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos 
seguintes casos: 

a) cometer fraude fiscal; 
b) apresentar documento falso; 
c) fizer declaração falsa; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) não assinar o Contrato de Parceria em Pesquisa e Desenvolvimento 
Agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro no prazo estabelecido no subitem 
12.2.1; 
f) deixar de entregar a documentação exigida no certame. 

13.2. Para os fins da alínea "d" do subitem 13.1, reputar-se-ão inidôneos atos como os 
descritos nos artigos 90 e seguintes da Lei n° 8.666/1993. 

13.3. Além do previsto nos subitens anteriores, pela inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78 da 
Lei n° 8.666/1993, a Embrapa poderá aplicar à empresa selecionada as seguintes 
penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais e da reparação dos danos 
causados à Embrapa,: 

a) advertência; 
b) multa. 

13.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo. 

13.5. A aplicação da penalidade ocorrerá após defesa prévia do interessado, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 

13.6. Das penalidades de que tratam as alíneas "a" e "b" do subitem 13.3 cabe recurso ou 
pedido de representação na forma da legislação em vigor. 

13.7. A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o descumprimento das 
obrigações assumidas, desde que sua gravidade, a critério da Embrapa, mediante 
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justificativa, não recomende a aplicação de outra penalidade, exceto nos casos de 
reincidência dos fatos que ensejaram a advertência, quando deverá ser aplicada 
penalidade de multa na forma da alínea "b" do subitem 13.8 infra. 

13.8. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções: 

a) recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato de parceria em 
pesquisa e desenvolvimento agropecuários, vinculada a apoio financeiro no prazo 
estabelecido: 20% (vinte por cento) sobre o valor global do Contrato; 
b) ocorrência de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangido pela alínea 
anterior: 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do Contrato de Parceria em 
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro para 
cada evento. 

13.8.1. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e 
danos. 

13.8.2. As multas deverão ser recolhidas mediante depósito em conta bancária a ser 
definida pela Embrapa, conforme a legislação aplicável e os regulamentos internos de 
cada instituição, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, sendo que o 
montante ficará para a Embrapa. 

13.8.3. O valor total das multas, aplicadas na vigência do Contrato de Parceria em 
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro, não 
poderá ultrapassar 50% (cinquenta por cento) do seu valor global, o que ensejará a 
sua rescisão. 

SEÇÃO XIV 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

14.1 A contratação decorrente do presente Chamamento Público dar-se-á mediante a 
assinatura de Contrato de Parceria em Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuários, 
vinculada a Apoio Financeiro (Anexo II) no prazo de 5 (cinco) dias, após a convocação da 
empresa selecionada nos termos do presente Edital. As condições previstas neste Edital e 
seus anexos integram o Contrato independente de transcrição. 

14.2. Como condição para celebração do Contrato, a empresa selecionada deverá manter 
as mesmas condições de habilitação. 

SEÇÃO XV 
DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

15.1. Não serão aceitas quaisquer alegações das empresas com referência a 
desconhecimento sobre as especificações do objeto do presente Chamamento Público, 
sendo facultado a qualquer interessado realizar visitas técnicas nas dependências da 
Embrapa a fim de verificar os elementos necessários para juntada de sua documentação. 

15.2. O prazo para término do desenvolvimento do medicamento veterinário "Vacina de 
uso veterinário para controle da pasteurelose suína causada pela PmA", objeto do presente 
chamamento, será o mesmo do término da vigência do Contrato de Parceria em Pesquisa 
e Desenvolvimento agropecuários, vinculada a Apoio Financeiro. 
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SEÇÃO XVI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 É facultada ao Comitê de Seleção ou à autoridade competente, em qualquer fase do 
processo de Chamamento Público, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente da documentação de habilitação. 

16.2. Fica assegurado à autoridade competente para aprovação do procedimento de 
Chamamento Público o direito de revogá-lo em face das razões de interesse público, por 
motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

16.2.1. A anulação do procedimento de Chamamento Público induz à do Contrato. 

16.2.2. As empresas interessadas em participar do procedimento regulamentado pelo 
presente Edital não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
chamamento público, ressalvado o direito da empresa selecionada e que tenha 
pactuado com a Embrapa, de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do Contrato. 

16.3. As empresas assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua 
documentação e a Embrapa, não será, em qualquer caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo de Chamamento Público. 

16.4. As empresas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. 

16.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Embrapa Suínos e Aves. 

16.6. As normas disciplinadoras do Chamamento Público serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Embrapa, a finalidade e a segurança da contratação. 

16.7. A homologação do resultado deste Chamamento Público não implicará em direito à 
contratação. 

16.8. É de inteira responsabilidade da empresa acompanhar a publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a este chamamento público publicados no Diário Oficial 
da 	União 	e/ou 	divulgados 	na 	internet, 	no 	endereço 	eletrônico 
<https://www.embrapa.br/suinos-e-aves>. 

16.9. Conforme disposto pelo Decreto n° 7.203, de 4 de junho de 2010, fica vedado à 
empresa selecionada utilizar, na execução das atividades, familiar de empregado da 
Embrapa, que exerça cargo em comissão ou função de confiança. 

16.10. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Justiça Federal, 
Subseção Judiciária de Concórdia/SC, com exclusão de qualquer outro. 
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16.11. Os casos não previstos neste Edital e as possíveis dúvidas existentes serão 
resolvidos pelo Comitê de Seleção para seleção dos parceiros, até três dias úteis 
anteriores a data fixada para sessão pública de abertura dos envelopes. 

16.12. Integram este Edital os seguintes anexos: 

- MODELOS DE DECLARAÇÕES; 
II - MINUTA DE CONTRATO DE PARCERIA EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
AGROPECUÁRIOS, VINCULADA A APOIO FINANCEIRO; 
III - CARACTERIZAÇÃO DO ATIVO DE INOVAÇÃO. 
IV - KNOW-HOW 

Concórdia/SC,23  de 
	

de 2017. 

Já  ce Reis4Ciacci  Zanella 
Chefe-c.efaI da Embrapa Suínos e Aves 
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ANEXO 1 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE EMPRESA PARCEIRA N° 
/2017 - EMBRAPA SUíNOS E AVES 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 

1. DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

A empresa 	  , inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 	 ,com endereço à 	- 
	  vem requerer a Vossa Senhoria 
(Presidente da Comitê de Seleção de empresa parceira) sua participação no Chamamento 
Público para seleção de empresa para parceria no desenvolvimento de medicamento 
veterinário "Vacina de uso veterinário para controle da pasteurelose suma causada pela 
PmA" e posteriormente comercialização com exclusividade do produto final resultante. 

Para tanto, declara, sob as penas da lei que conhece e está de acordo com as exigências 
contidas nas instruções reguladoras, constantes do Edital 	/2017 e anexos. Declara, 
ainda, que se compromete a prestar todas as informações e documentos que lhe forem 
solicitados, nos termos do referido Edital, pelo Comitê de Seleção de empresa parceira, 
sob pena de indeferimento da participação, assumindo a responsabilidade legal pelas 
declarações prestadas neste Requerimento/Declaração. 

(local e data) 

(nome, assinatura do declarante e número da Cl/RG) 

/P 
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2. DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

A empresa 	 -- - 	, inscrita no 
CNPJIMF sob o n° 	  , co m endereço à 	  

	  declara, sob as penas da lei, que, 
até a presente data, inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente 
procedimento de Chamamento Público para seleção de empresa para parceria no 
desenvolvimento de medicamento veterinário "Vacina de uso veterinário para controle da 
pasteurelose suína causada pela PmA", ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

(local e data) 

(nome, assinatura do declarante e número da CIIRG) 
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3. DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 70  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A empresa 	 , inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 	  , co m endereço à 	  
	  declara, sob as penas da lei, o 
total cumprimento às determinações constantes no inciso XXXIII do art. 71  da Constituição 
Federal, a seguir descritas: "proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, saldo na 
condição de aprendiz'. 

(local e data) 

(nome, assinatura do declarante e número da CIIRG) 

ANEXO II 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE EMPRESA PARCEIRA N° 
/2017 - EMBRAPA SUÍNOS E AVES 

CONTRATO DE PARCERIA EM PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIOS, VINCULADA 
A APOIO FINANCEIRO QUE ENTRE Si CELEBRAM A 
EMPRESA 	BRASILEIRA 	DE 	PESQUISA 
AGROPECUÁRIA - EMBRAPA EM CONJUNTO COM A 
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE E 

A -- 	 (PARCEIRA 
-

(PARCEIRA SELECIONADA). 

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - Embrapa, por meio de sua 
Unidade Descentralizada denominada Centro Nacional de Pesquisa em Suínos e Aves, 
empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
instituída por força do disposto na Lei n°5.851, de 07.12.72, Estatuto aprovado pelo Decreto 
n° 7.766, de 25 de junho de 2012, e alterado pela ia  Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada em 28 de abril de 2017 e publicada no Diário Oficial da União n° 101, de 29 de 
maio de 2017, Seção 1, páginas 8/11, consoante parágrafo único do artigo 72 do Decreto n° 
8.945, de 27 de dezembro de 2016, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.348.003/0001-10, 
sediada em Brasília/DF, no Parque Estação Biológica - PqEB, Edifício Sede, Plano Piloto, 
através de sua Unidade Descentralizada denominada Centro Nacional de Pesquisa de 
Suínos e Aves - Embrapa Suínos e Aves, inscrita no CNPJ/MF sob n° 00.348.003/0065-85, 
sediada em Concórdia/SC, BR 153 km 110, Vila Tamanduá, CEP 89715-899, Caixa Postal 
n° 321, doravante simplesmente designada Embrapa Suínos e Aves, neste ato 
representada por sua Chefe-Geral, Janice Reis Ciacci Zanella, Brasileira, casada, médica 
veterinária, portadora da Carteira de Identidade RG 4.450.683 SSP/ SC e do CPF 
586.812.306-97, residente e domiciliada em Concórdia/SC, à Travessa Eugênio Zanatta, n° 
45 - Centro, e a FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE, pessoa jurídica de 
direito privado, sem firas lucrativos, instituída e habilitada como 'Fundação de Apoio", nos 
termos do disposto no Código Civil, combinado com o disposto na Lei n° 8.958, de 20 de 
dezembro de 1994, e Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, inscrita no CNPJ/MF sob o 

hp 
LM1 
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n° 20.320.503/0001-51, registrada e credenciada junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações e ao Ministério da Educação por meio da Portaria Conjunta n° 
72, de 04 de novembro de 2014, publicada no DOU em 6 de novembro de 2014, Seção 1, 
página 19, processo n° 23000.011626/2014-51, na forma do inciso III do artigo 21  da Lei 
8.958/1994, e autorizada a apoiar a Embrapa nos termos da Portaria Conjunta n° 47, de 31 
de julho de 2015, publicada no DOU em 3 de agosto de 2015, Seção 1, página 103, 
prorrogada por intermédio do processo n° 23028056.2016-08, na forma do parágrafo 
segundo do artigo 41  combinado com o parágrafo quarto do artigo 50  do Decreto 
7.423/2010, sediada em Viçosa-MG, no Campus da Universidade Federal de Viçosa - UFV, 
Edifício Sede, s/n°, CEP 36570-000, doravante designada simplesmente FUNDAÇÃO DE 
APOIO, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Luiz Eduardo Dias, brasileiro, 
casado, Engenheiro Agrônomo, portador da Cédula de Identidade RG 6.617.254-8, SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 369.751.766-04, residente e domiciliado no Condomínio 
Recanto da Serra, Casa 24, São Brás, Viçosa/MG sendo EMBRAPA e FUNDAÇÃO DE 
APOIO entre si juridicamente vinculadas na forma do "Acordo Geral de Parceria para Oferta 
de Serviços de Pesquisa Agropecuária e Transferência de Tecnologia junto ao Ambiente 
Produtivo", firmado em 31/01/2014 (Registro SAIC/Embrapa:10200.14/0013-4), e, de outro 
lado, a 	  (parceira selecionada), 
pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de 	 (sociedade 
empresária limitada, SA, etc.), inscrita no CNPJ/MF sob o n° 	 , sediada - - 
	  doravante designada 
simplesmente PARCEIRA, neste ato representada por seu(sua) 	  (cargo, 
função), 	 (nome), 	  
- - - (nacionalidade), 	  (estado civil), 	  

(profissão), portador(a) da Cédula de Identidade RG 	  SSP/ 	e, 
inscrito(a) no CPF/MF sob o n° 	 , residente e domiciliado(a) em - - - 
	  (Cidade/Estado), 	  (endereço), 
CONSIDERANDO QUE: 

i. espera-se com esta parceria, a soma de competências, recursos e esforços entre 
as Partes para o desenvolvimento de produto veterinário "Vacina de uso veterinário 
para controle da pasteurelose suma causada pela PmA"; 

ii. espera-se que o produto veterinário, fruto desta parceria, alcance resultados 
técnico-científicos satisfatórios, quanto a sua eficiência e eficácia para os fins para o 
qual se propõe e atenda a todos os requisites das regulamentações legais para 
fabricação, registro e comercialização de produtos veterinários do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA); 

iii. espera-se que esse produto veterinário desenvolvido resulte em uma melhor 
eficácia no controle da pasteurelose em suínos; 

As Partes resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PARCERIA EM PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIOS, VINCULADA A APOIO FINANCEIRO, que se 
regerá pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, no que lhe for aplicável e pelas seguintes 
cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Objeto 

O presente Contrato de Parceria tem por objeto o desenvolvimento pela PARCEIRA, em 
conjunto com a EMBRAPA do produto veterinário "Vacina de uso veterinário para controle 
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da pasteurelose suína causada pela PmA" e sua posterior comercialização, com 
exclusividade, pela PARCEIRA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Dentre os objetivos específicos da presente parceria destacam-
se: 

- o desenvolvimento de produto veterinário "Vacina de uso veterinário para controle 
da pasteurelose suína causada pela PmA"; 

II - a disponibilização dessa vacina para o mercado agropecuário consumidor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atividades fruto desta parceria serão executadas em 
conformidade com o cronograma, etapas e atividades específicas discriminados na forma 
do Projeto de P&D, descritos no Plano de Trabalho em anexo, para o desenvolvimento de 
vacina de uso veterinário para controle da pasteurelose suma causada pela PmA", 
doravante designado simplesmente Projeto, o qual, devidamente subscrito pelas Partes, 
integra o presente instrumento como anexo necessário e inseparável, sob identificação de 
Anexo 1. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Projeto tem como base a proposta de "Plano de Trabalho 
de Pesquisa em Co-Desenvolvimento" apresentada pela PARCEIRA no Edital de 
Chamamento Público n° - - /2017 Embrapa Suínos e Aves, com a inclusão dos ajustes 
necessários propostos pela Embrapa e com vistas à consecução dos objetivos esperados 
desta parceria. 

PARÁGRAFO QUARTO - O presente Contrato vincula-se, para todos os efeitos legais, às 
regras e procedimentos definidos no Edital de Chamamento Público n° - - /2017 - 
Embrapa Suínos e Aves. 

PARÁGRAFO QUINTO - Considerando-se que as ações de P&D, objeto deste Contrato, 
vinculam-se ao interesse científico e que seus resultados decorrerão da experimentação a 
ser conduzida em obediência às cláusulas aqui definidas e aprovadas pelas partes, fica 
estabelecido que a Embrapa, não se compromete ou garante a consecução de resultados 
técnicos diferentes daqueles que vierem a ser efetivamente alcançados, seja qual for a 
expectativa da PARCEIRA no ato da celebração deste INSTRUMENTO. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Local de Execução 

As atividades objeto da presente parceria serão desenvolvidas nos seguintes locais: 
a. na Embrapa Suínos e Aves, em sua sede, localizada em Concórdia/SC; 
b. nas dependências da PARCEIRA, localizada 	  (endereço). 

CLÁUSULA TERCEIRA - Atribuições Especiais 

Visando à consecução dos objetivos ora propostos, além das demais atribuições 
assumidas neste Contrato, as Partes comprometem-se especificamente a: 

- Atribuições comuns: 
a) franquear reciprocamente aos técnicos empregados, envolvidos na execução dos 

trabalhos vinculados ao presente Contrato. a eventual utilização de suas 
infraestruturas técnicas e administrativas, desde que necessárias à execução 
deste Contrato, bem como para participarem de atividades ou eventos de 
divulgação dos respectivos trabalhos, mediante prévio entendimento, respeitadas 
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as suas regulamentações internas e desde que desse fato não decorra solução de 
continuidade na execução de suas atividades específicas; 

b) manter absoluto sigilo sobre qualquer informação técnica pertinente à execução 
deste Contrato, em especial sobre invento, aperfeiçoamento ou inovação 
tecnológica, obtenção de processo ou produto passível ou não de obtenção de 
privilégio, a fim de preservar a possibilidade jurídica de obtenção do 
correspondente privilégio e ou sua oportuna exploração econômica; 

c) abster-se de utilizar o nome e a marca das demais Partes para fins promocionais 
ou comerciais sem sua prévia autorização, por escrito, na forma da legislação 
aplicável; 

d) observar o disposto nas alíneas "b" e "c" supra mesmo após o término da vigência 
deste Contrato; 

e) responsabilizar-se por quaisquer danos porventura causados, dolosa ou 
culposamente, por seus empregados ou prepostos, ao patrimônio da outra parte, 
por ocasião da execução deste Contrato; 

f) responsabilizar-se solidariamente com terceiros, sempre que os contratar para a 
execução de qualquer etapa dos trabalhos deste Contrato. 

II Atribuições especiais da Embrapa: 
a) disponibilizar equipe técnica para conduzir as atividades objeto deste Contrato 

sob sua responsabilidade, nos termos previstos no Anexo 1; 
b) disponibilizar a estrutura física necessária para o desenvolvimento das atividades 

objeto da presente parceria, nos termos do Anexo 1; 
c) disponibilizar, quando necessário, suínos livres de patógenos respiratórios, 

necessários para o desenvolvimento das atividades objeto da presente Parceria, 
nos termos do Anexo 1; 

d) fornecer, à PARCEIRA o ativo cepa BRM 034662 de vacina de uso veterinário 
para controle da pasteurelose suma causada pela PmA, depositada no CMISEA 
do Laboratório de Sanidade e Genética Animal da Embrapa Suínos e Aves sob 
identificação BRMSA 1113, bem como informações e orientações técnicas 
necessárias ao desenvolvimento das atividades objeto da presente parceria 
previstas no Anexo 1; 

e) coordenar e supervisionar a execução das atividades da PARCEIRA no 
desenvolvimento do produto veterinário a partir do ativo supra citado, de modo a 
permitir o alcance dos resultados esperados desta parceria; 

f)prestar informações técnicas referentes à execução deste Contrato, quando 
solicitadas pela PARCEIRA, diretamente ou por intermédio de seu preposto 
formalmente credenciado; 

g) seguir a legislação de experimentação animal regida pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e pelo Conselho Nacional de 
Controle de Experimentação Animal (CONCEA); 

h) prestar esclarecimentos ao CONCEA e ao Conselho de Ética para Uso de 
Animais (CEUA) da Embrapa Suínos e Aves no decorrer dos experimentos com 
os animais, comprometendo-se a manter o cadastro do CONCEA atualizado e em 
conformidade com a Instrução Normativa n° 56. de 06 de novembro de 2008, com 
a Lei n° 11.794, de 08 de outubro de 2008 e com as Instruções Normativas do 
CONCEA. 

III - Atribuições especiais da FUNDAÇÃO DE APOIO: 
a) gerir os recursos financeiros decorrentes da presente parceria, aportados pela 

PARCEIRA para a execução das atividades de desenvolvimento do produto 

/(' 
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veterinário, nos termos previstos no Anexo 1, de acordo com o cronograma de 
desembolso e o fluxo de caixa, obedecidas as regras do Acordo Geral de 
Parceria para oferta de Serviços de Pesquisa Científica e Tecnológica 
Agropecuária e Transferência de Tecnologia Junto ao Ambiente Produtivo, 
referido no preâmbulo deste Contrato, ou quaisquer outros ajustes que de algum 
modo implementem os objetivos do presente Instrumento, responsabilizando-se 
pela respectiva movimentação bancária e controle contábil até o final de sua 
execução; 

b) realizar, na forma da legislação específica, as compras e contratações de 
serviços complementares, necessários ao adequado cumprimento do objeto 
deste Contrato, desde que formalmente solicitadas pela Embrapa 

c) elaborar quadros demonstrativos mensais e semestrais sobre a gestão financeira 
do Contrato, enviando-os à Embrapa e, nos quais constarão, no mínimo, os 
seguintes dados: 1) as receitas recebidas; 2) os resultados da aplicação 
financeira; 3) os recursos comprometidos, incluindo os pagamentos realizados; 4) 
o saldo disponível para compromissos remanescentes; 

d) apresentar à Embrapa, em decorrência da conclusão ou extinção a qualquer título 
da presente parceria, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a respectiva "prestação 
de contas de gestão financeira" por escrito, em relação a todas as despesas 
relacionadas à realização das atividades desta parceira, evidenciando o 
respectivo saldo financeiro remanescente, quando for o caso; 

e) facultar à Embrapa, a realização de acompanhamento em seus controles fiscais, 
para verificação dos valores a estas devidos a título de participação nos 
resultados desta parceria; 

f)manter os recursos disponibilizados pela PARCEIRA na Conta Corrente 	  
- -, Agência 	 , do Banco 	, específica para administração 
deste Contrato, utilizando-os de acordo com as especificações do projeto e 
determinações da Embrapa; 

g) comprometer-se, ao final da vigência deste Contrato, em havendo resíduo 
financeiro na conta prevista na alínea "f, repassar os valores à Conta Única da 
União, cujos dados serão informados pela Embrapa. 

IV - Atribuições especiais da PARCEIRA: 
a) efetuar com pontualidade os repasses dos recursos financeiros estipulados neste 

Contrato, com observância dos locais e forma pré-estabelecidos; 
b) cumprir os requisitos da instrução normativa n° 25 da SDA, realizando e 

custeando completamente todos ensaios necessários ao desenvolvimento e 
registro do produto (Ensaios laboratoriais e clínicos), sob supervisão e 
concordância de pesquisadores integrantes da equipe; 

c) seguir o roteiro para elaboração de relatórios técnicos visando o registro de 
produtos biológicos estabelecido pela SDA em sua Portaria 74/1996; 

d) possuir em seu quadro de pessoal profissionais técnicos com capacitação 
adequada, como mestres e doutores com competência, no desenvolvimento de 
vacinas e na área veterinária com experiência comprovada em investigações 
clínicas, capazes de absorver a nova tecnologia tendo competência necessária 
para o seu escalonamento industrial (sob pena de fracasso da tecnologia por falta 
das competências adequadas); 

e) coletar e avaliar dados técnicos gerados a partir da presente parceria, 
repassando-os à Embrapa, na forma por esta solicitada; 

f)considerando o sucesso na execução do Projeto para geração do produto 
veterinário objeto desse Contrato, assinar no prazo de até 2 (dois) anos, após a 
finalização do desenvolvimento do medicamento veterinário, o Contrato de 
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Licenciamento ou similar, com vistas à comercialização da vacina de uso 
veterinário resultante; 

g) produzir e comercializar, o(s) novo(s) produto(s) no mercado brasileiro; 
h) havendo interesse de comercialização no mercado internacional, as Partes 

deverão celebrar Termo Aditivo para prever esta situação; 
i)disponibilizar equipe técnica para conduzir as atividades objeto deste Contrato sob 

sua responsabilidade, nos termos previstos no Anexo 1; 
j)prestar informações técnicas referentes à execução deste Contrato, quando 

solicitadas pela Embrapa, diretamente ou por intermédio de seu preposto 
formalmente credenciado; 

k) seguir a legislação de experimentação animal regida pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA e pelo Conselho Nacional de 
Controle de Experimentação Animal (CONCEA); 

l)prestar esclarecimentos ao CONCEA e ao Conselho de Ética para Uso de Animais 
(CEUA) da Embrapa Suínos e Aves no decorrer dos experimentos com os 
animais, comprometendo-se a manter o cadastro do CONCEA atualizado e em 
conformidade com a Instrução Normativa n° 56, de 06 de novembro de 2008, com 
a Lei n° 11.794, de 08 de outubro de 2008 e com as Instruções Normativas do 
CONCEA. 

CLÁUSULA QUARTA - Recursos Financeiros 

O valor global convencionado para execução deste Contrato de Parceria é de R$ 	 

	 ( 	 ) cuja disponibilização 
estará a cargo das Partes, conforme a seguir discriminado: 

a) a PARCEIRA obriga-se a aportar a importância, em dinheiro, referente à Taxa de 
Acesso à Tecnologia, de R$ 	  ( 	 ), mediante 
repasse à Embrapa, na forma estabelecida nos parágrafos seguintes; 

b) a PARCEIRA obriga-se a aportar a importância, em dinheiro, referente ao custeio 
das viagens e infraestrutura mínima (insumos, reagentes e equipamentos) 
necessárias à execução das atividades sob responsabilidade da Embrapa no Plano 
de Trabalho, de R$ 	 ( 	  ), 
mediante repasse à FUNDAÇÃO DE APOIO responsável pela gestão dos recursos 
financeiros dessa parceria, na forma estabelecida nos parágrafos seguintes; 

c) a Embrapa compromete-se a colaborar com o valor correspondente a R$ 

	

(    - ), sob a forma de contrapartida em infraestrutura e 
pessoal; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO A PARCEIRA pagará o valor referente à Taxa de Acesso à 
Tecnologia, definida na alínea 'a" do caput, em parcela única, no máximo 30 (trinta) dias 
após a assinatura deste Contrato, mediante Depósito Bancário na Conta indicada no 
Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta do Contrato de Parceria (Anexo II) e os recursos 
financeiros referentes a este pagamento serão utilizados pela Embrapa exclusivamente no 
desenvolvimento da "Vacina de uso veterinário para controle da pasteurelose suma 
causada pela PmA", conforme a legislação aplicável e os regulamentos internos da 
instituição. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A PARCEIRA efetuará os repasses definidos na alínea "a" e "b" 
do caput, diretamente à FUNDAÇÃO DE APOIO, mediante depósito na Conta Bancária n° 
	  para esse fim aberta junto ao Banco do Brasil S.A., Agência 
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(código e nome)  	situada em (Cidade/Estado): 	  
endereço: 	  , conta esta vinculada e destinada 
específica e exclusivamente à arrecadação e movimentação dos citados recursos 
financeiros, na forma de regulamentação específica estabelecida entre a Embrapa e a 
FUNDAÇÃO DE APOIO. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os repasses definidos no parágrafo segundo desta cláusula, 
deverão ser efetuados pela PARCEIRA conforme datas definidas no Plano de Trabalho 
acordado entre as Partes para execução deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO: Em conformidade com o permissivo legal estabelecido no art. 10 
da Lei n° 10.973/2004 (Lei de Inovação), no art. 11 do Decreto n° 5.563/2005 e na 
Resolução do Consad n° 130, de 16 de setembro de 2013, publicada no Boletim de 
Comunicações Administrativas da Embrapa no 43, de 24/09/2013, até 5% (cinco por cento) 
do valor total dos recursos financeiros repassados para a execução do projeto serão 
destinados para cobertura de despesas operacionais e administrativas incorridas pela 
FUNDAÇÃO DE APOIO. 

PARÁGRAFO QUINTO: Os custos com despesas operacionais e administrativas referidos 
na Subcláusula antecedente estãc expressamente previstos no orçamento bem como 
discriminados no Plano de Trabalho. 

PARÁGRAFO SEXTO: Os repasses porventura fixados para serem efetuados pela 
Parceira após 12 (doze) meses de vigência deste Contrato, terão seus valores corrigidos 
anualmente, de acordo com o índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), 
calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, verificado entre a data de 
apresentação da proposta de parceria e as datas da realização dos respectivos 
pagamentos. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Sem prejuízo do disposto na Cláusula de Rescisão, adiante fixada, 
os valores porventura pagos com atraso sofrerão correção monetária pela variação "pro 
rata die" do IGP-DI e serão acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou 
fração e multa moratória de 2% (dois por cento). 

CLÁUSULA QUINTA - Supervisão e Coordenação 

A Embrapa, FUNDAÇÃO DE APOIO e a PARCEIRA desde já designam, cada uma, um 
integrante do respectivo quadro de empregados ou diretoria, os quais atuarão como 
representantes das respectivas Partes em relação à gestão do presente Contrato. 

- Pela Embrapa: 
Nome: 	  
Nacionalidade: 	 Estado civil: 
Profissão: 	 Órgão de Classe: 
Local de Trabalho: 
Telefone: ( 	) 	  - Fax: ( 
E-mail: 

II - Pela FUNDAÇÃO DE APOIO: 
Nome: 

  

Nacionalidade: 	  Estado civil: 
Profissão:  	Órgão de Classe: 	  
Local de Trabalho: 
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Telefone: ( 	) 	  - Fax: ( 
E-mail: 

 

    

III - Pela PARCEIRA: 
Nome: 
Nacionalidade: 
Profissão: 

   

Estado civil: 	  
órgão de Classe: 	  

   

     

Local de Trabalho: 

      

         

Telefone: ( 	) - 	  - Fax: 
E-mail: 

  

        

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Toda a comunicação relacionada à execução do presente 
Contrato, para que vincule obrigação entre as Partes, deverá ser efetuada por escrito e 
endereçada aos respectivos representantes legais, identificados no preâmbulo e ou 
prepostos identificados nesta cláusula, nos endereços discriminados neste Instrumento, 
sendo destituída de tal efeito qualquer comunicação implementada em desacordo com esta 
exigência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A mudança do endereço de qualquer das Partes, bem como a 
substituição de seus prepostos identificados nesta cláusula deverão ser objeto de 
comunicação formal às demais Partes contratantes, na forma prevista neste Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - Propriedade Intelectual 

Todos os direitos de Propriedade existentes, relativos ao ativo de inovação cepa 
BRM03662 de Pasteureila multocida sorotipo A, de propriedade da Embrapa, e repassada 
à PARCEIRA por ocasião deste Contrato permanecerão pertencentes exclusivamente à 
Embrapa. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O aporte de tecnologias protegidas pelas Partes para a 
execução do presente Contrato não poderá ser interpretado como transferência de 
titularidade ou garantia de licença para exploração comercial, cabendo às Partes firmarem 
acordos específicos para tanto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Qualquer novo pedido de propriedade intelectual, relativo a 
produtos ou processos desenvolvidos pela PARCEIRA, inclusive durante o processo de 
escalonamento da produção, em função da parceria objeto deste Contrato, deverá ter a 
anuência formal da Embrapa, para efetivação do depósito perante os órgãos competentes. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: O compartilhamento dos direitos de Propriedade Intelectual 
relativos à tecnologia "Vacina de uso veterinário para controle da pasteurelose suma 
causada pela PmA" será oportuna e posteriormente avaliado pela Embrapa após a 
obtenção dos resultados, com base nos aportes intelectuais sobre os produtos da 
pesquisa, reservando-se um percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) para a 
Embrapa. 

PARÁGRAFO QUARTO: Pela participação da PARCEIRA no desenvolvimento do 
medicamento veterinário, a Embrapa, se compromete a, mediante contratação direta, 
autorizar a produção e comercialização da vacina de LISO veterinário para controle da 
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pasteurelose suma causada pela Pasteurelia multocida sorotipo A, contendo a copa BRM 
034662 e know-how EMBRAPA, que vier a ser obtida com a execução deste Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO: A autorização para produção e comercialização da vacina, de que 
trata o parágrafo quinto desta cláusula será objeto de prévia e oportuna celebração de 
contrato de produção e comercialização ou similar, em que fique estabelecido, dentre 
outras cláusulas e condições: a) vigência mínima para a produção e comercialização da 
vacina; b) pagamento de royalties à Embrapa, com percentual a ser definido com base na 
proposta apresentada pela empresa no Edital de Chamamento Público n° - - /2017  - 
Embrapa Suínos e Aves, sendo o valor mínimo de 3% (três por cento); c) concesão de 
exclusividade. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Confidencial idade 

Devido ao fato de que determinadas informações confidenciais serão compartilhadas entre 
as Partes em razão da celebração da presente parceria, estas se comprometem ao dever 
de sigilo e confidencial idade de tais informações. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para fins e efeitos da presente parceria, constituem-se 
informações confidenciais, sem limitação, todos os dados técnicos e informações relativos 
às formulas, produtos, inclusive relatórios técnicos, materiais, documentos, planos de 
pesquisa, planos comerciais, estratégias de mercado, listas e informações financeiras 
referentes aos negócios das Partes; invento, aperfeiçoamento ou inovação tecnológica, 
obtenção de processo ou produto passível ou não de obtenção de privilégio (doravante 
designados simplesmente "Informações Confidenciais"). 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As Informações Confidenciais materializadas em documentos 
escritos deverão sempre estar marcadas como "confidenciais" na folha de capa do 
documento, ou no campo de "assunto" no caso de comunicação, carta, memorando, nota 
de transmissão ou e-mail. As informações confidenciais transmitidas verbalmente em 
reunião presencial, ou por vídeo ou áudio-conferência, deverão sempre constar de ata, que 
será lavrada, datada e assinada pelos representantes das Partes participantes da reunião 
em que tais informações sejam transmitidas, indicando sumariamente quais informações 
confidenciais foram compartilhadas. As Informações Confidenciais transmitidas 
bilateralmente em conversa telefônica deverão ser objeto de confirmação escrita por meio 
de comunicação que as sumarize e indique a respectiva natureza confidencial. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: As Partes obrigam-se a manter em absoluto sigilo para todas 
as Informações Confidenciais a que tiverem conhecimento ou acesso em razão da 
execução desta parceria, assim como, a não divulgá-los, em hipótese alguma ou em 
qualquer época, salvo mediante autorização por escrito da parte que as houver transmitido, 
ou para os fins estabelecidos neste Contrato. 

PARÁGRAFO QUARTO: As obrigações constantes desta cláusula não serão aplicáveis ao 
uso de Informação Confidencial que: 

a) já se encontrava em poder de uma das Partes antes de ser revelada pela 
outra parte; 

b) foi obtida de outro modo lícito pela outra parte, a qualquer tempo, de um 
terceiro que estivesse livre de quaisquer obrigações de sigilo perante a parte 
detentora da Informação Confidencial; 
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C) 	 passe a ser de domínio público de outro modo que não devido à falta da 
parte que recebeu a Informação Confidencial ou de qualquer subcontratado; ou 

d) 	 cuja revelação for exigida para uma autoridade judiciária, governamental ou 
regulatória, desde que a parte que revelará a Informação Confidencial informe 
imediatamente à outra parte quando do surgimento de tal obrigação, a fim de 
possibilitar todas as medidas necessárias para proteger seu caráter confidencial. 

PARÁGRAFO QUINTO: As Partes concordam em não se referir mutuamente ou atribuir 
qualquer informação a uma ou à outra (i) na imprensa, (ii) em anúncios publicitários ou com 
objetivos promocionais, ou (iii) com o propósito de informar ou influenciar qualquer terceiro 
sem o prévio consentimento, por escrito, da outra parte. 

PARÁGRAFO SEXTO: As Partes revelarão as Informações Confidenciais da outra parte 
somente aos seus diretores, administradores, empregados ou contratados que tenham a 
necessidade de conhecer a Informação Confidencial para a consecução dos objetivos da 
presente Parceria, bem como a advogado ou outros assessores das partes, pelos quais 
são responsáveis na hipótese de sua divulgação. Além disso, as Partes, ao revelarem 
informação confidencial a seus empregados ou contratados procurarão revelar apenas 
aquela parte da informação confidencial necessária a que estes últimos possam executar 
as tarefas que lhes couberem. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Caso qualquer uma das Partes ou um ou mais de seus 
representantes divulgue(m), total ou parcialmente, Informação Confidencial em 
descumprimento ao previsto nesta parceria, responsabilizar-se-á pelo pagamento direto ou 
ressarcimento à outra parte e, quando couber, a qualquer de seus administradores ou 
empregados de todas as perdas e/ou danos que sejam incorridos por e/ou imputados à 
primeira, incluindo custos de defesa administrativa e/ou judicial que venham a ser 
necessários para a proteção dos interesses da segunda. 

PARÁGRAFO OITAVO: Na hipótese de subcontratação de terceiros., a parte que os 
contrate responsabiliza-se integralmente pela preservação do sigilo das informações 
confidenciais da outra parte pelos terceiros subcontratados e por que estes não as 
divulguem a nenhum outro terceiro sem o consentimento prévio da parte originalmente 
responsável pela transmissão da informação confidencial, somente usando as Informações 
Confidenciais para o cumprimento de suas obrigações contratuais. 

PARÁGRAFO NONO: As Partes obrigam-se, por si e por seus sucessores, a qualquer 
título, a observar o disposto na Cláusula Sexta e nesta Cláusula Sétima, mesmo após o 
término da vigência desta parceria. 

CLÁUSULA OITAVA - Mão de obra 

A mão de obra utilizada pelas Partes para execução deste Contrato, na condição de 
empregado, autônomo, empreiteiro ou a qualquer outro título, nenhuma vinculação ou 
direito terá em relação à outra parte, ficando a cargo exclusivo da parte contratante a 
integral responsabilidade no que se refere a seus direitos trabalhistas e previdenciários, 
inexistindo solidariedade entre as Partes. 

CLÁUSULA NONA - Vigência e Alterações 

O presente Contrato terá vigência de 5 (cinco) anos, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser alterado ou renovado, mediante celebração de Termo Aditivo, desde que não 
seja modificado o seu objeto. 	

'r 
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CLÁUSULA DÉCIMA - Prestação de Contas e da Revisão 

A cada 12 (doze) meses de vigência deste Contrato, a FUNDAÇÃO DE APOIO deverá 
prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos da parceria à Embrapa. A 
prestação de contas será composta de relatório de cumprimento do objeto da parceria; 
declaração de realização dos objetivos a que se propõe o presente Contrato; relação de 
bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e demonstrativo de 
receitas e despesas realizadas. Havendo resíduo financeiro na conta prevista na alínea "f', 
do inciso III, da Cláusula Terceira deverá a FUNDAÇÃO DE APOIO repassar tais valores à 
Embrapa, conforme orientação prévia e na forma da legislação aplicável. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Por ocasião da prestação de contas referida no caput desta 
cláusula, as Partes, de comum acordo, poderão promover a revisão da parceria, podendo 
efetivar alterações mediante assinatura de Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Rescisão 

Por descumprimento de qualquer de suas cláusulas ou condições, poderá a parte 
prejudicada rescindir o presente Contrato, mediante comunicação escrita as outras com 
prova de recebimento, respondendo a parte inadimplente, pelas perdas e danos 
decorrentes da rescisão, ressalvadas as hipóteses de caso fortuito ou de força maior, 
devidamente caracterizadas e comprovadas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Durante a vigência do Contrato, caso a PARCEIRA não cumpra 
as atividades e prazos estabelecidos no Projeto ou não alcance os resultados esperados 
conforme acordado entre as Partes no referido Projeto, a Embrapa, poderá, em função das 
justificativas fornecidas pela PARCEIRA, optar por estender o prazo de parceria ou 
rescindir o "Contrato de parceria em pesquisa e desenvolvimento agropecuários, vinculada 
a apoio financeiro", resguardando-se o direito de selecionar nova empresa para o 
desenvolvimento ou continuidade das atividades. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de rescisão do Contrato, conforme mencionado no 
parágrafo primeiro desta cláusula, em função do não cumprimento das atividades e/ou 
prazos estabelecidos, a PARCEIRA responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa à 
Embrapa, correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor global estimado desse 
Contrato. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso a PARCEIRA não cumpra o prazo estabelecido na alínea 
"f' do inciso IV da Cláusula Terceira, a Embrapa, poderá, em função das justificativas do 
atraso fornecidas pela PARCEIRA, optar por estender o prazo ou extinguir o direito de 
exclusividade da PARCEIRA, resguardando-se o direito de licenciar o direito de exploração 
comercial da tecnologia objeto do Edital de Chamamento Público n° 	/ 	- Embrapa 
Suínos e Aves para outra empresa. 

PARÁGRAFO QUARTO: Em caso de não assinatura do Contrato de Licenciamento ou 
similar, conforme mencionado no parágrafo terceiro desta cláusula, a PARCEIRA 
responsabilizar-se-á pelo pagamento de indenização à Embrapa, correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) do valor global estimado do Contrato. 

PARÁGRAFO QUINTO: Caso a PARCEIRA opte por não licenciar/comercializar o 
medicamento veterinário resultante deste Contrato ou tenha este Instrumento rescindido 
em função do estabelecido no parágrafo primeiro desta cláusula, a PARCEIRA assume o 



43 

compromisso de não lançar no mercado qualquer vacina veterinária produzida com 
qualquer cepa de PmA, similar à tecnologia objeto deste Edital, no prazo de 10 (dez) anos, 
contados a partir do vencimento ou rescisão do "Contrato de parceria em pesquisa e 
desenvolvimento agropecuários, vinculada a apoio financeiro". 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Publicação 

O extrato do presente Contrato será levado à publicação, pela Embrapa, no Diário Oficial 
da União, até o quinto dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura, para ser 
publicado no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, sendo a publicação condição 
indispensável para sua eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Mudança de Controle 

Em caso de venda da empresa PARCEIRA, eventual mudança no controle da empresa, 
terceirização da produção ou contratação de serviços de terceiros para a confecção da 
vacina desenvolvida, a PARCEIRA transferirá as responsabilidades de prestação de 
serviços de modo a atender à todas as condições presentes neste Contrato e Edital. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa adquirente ficará sujeita aos termos do presente 
Contrato, e assume integralmente todos os compromissos do Contrato e Edital. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso de mudança de controle, a EMBRAPA resguarda o 
direito de rescindir ou manter o presente Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Foro 

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Concórdia(SC), para dirimir 
as questões que porventura surgirem em decorrência do presente Contrato, com renúncia 
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, as Partes firmam o presente instrumento em 6 
(seis) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo 
nomeadas e subscritas. 

Concórdia, Santa Catarina, 

  

    

PARCEIRA 

   

FUNARBE 

Testemunhas: 

    

Nome: 
CPF: 

 

Nome: 
CPF: 
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ANEXO III 

Caracterização do ativo de inovação 

Qualificação e quantificação da cepa BRM 034662 de Pasteureila multocida sorotipo 
A. 

Ensaios realizados: 

fl Caracterização Bioquímica: Resultados na Tabela 1. 

Tabela 1: Caracterização bioquímica da cepo BRM 034662 

Hialuronida Acriflavi 
TSI 

Catalase Oxidase 
se na  Superfíci 

e 
Base H2S 

Pos Pos Pos Neg Ac Ac/K Neg 

OF SIM 

Oxidaçã 
o 

Fermentaç 
ão 

Indol 
Motilidad 

e 

Gelatina Citrato Uréia 

Fraco Fraco Pos Neg 
L 

Neg Neg Neg 
- 	- 

Sorbitol Salicina Raffinose 
Arabinos  

e 
Maltose  

Sacaros 
e 

Lactos 
 

e 

Pos Neg Neg Neg Pos Pos Neg 

Xilose Glicose Trealose Manose Esculina DucitolManitol 

Neg Pos Pos Pos Neg Neg Pos 

Nitrato 

Pos 

Caracterização molecular por PCR: resultados nas tabelas 2 e 3. 

Tabela 2: Caracterização capsular por PCR da cepa BRM 034662 

PCR Capsular 

Pm Pm  Pm  Pm  

Pos Pos Neg Neg 



44 



46 

Tabela 3: Caracterização por POR para genes de virulência da amostra BRM 034662 

PCR para detecção de genes de virulência 

pfhA hgbB toxA tbpA OmpA 1 OmpA 2 OmpA 3 0ma87 

Pos Pos Neg Neg Pos Pos Pos Pos 

OmpH nanB nanH hgbA TADA TADB TADC TADD 

Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos Pos 

Apx3BD 

Neg 

TADE TADF 
TAD 

G 
ApxICA Apx2CA Apx3CA ApxIBD 

Pos Pos Pos Pos Neg Neg Neg 

Caracterização molecular por PFGE:  

A amostra BRM 034662 submetida a macro restrição com enzima Apal para análise do 
perfil por Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) e foi comparada a outras 7 amostras. 
Os padrões de PFGE obtidos após a macro restrição com a Apal foram caracterizados por 
09 - 11 fragmentos (bandas), tendo a amostra BRM 034662 apresentado 9 fragmentos. 
Dois padrões foram detectados nos oito isolados utilizados (Figura 1). Um padrão é 
constituído por seis amostras, com similaridade variando de 67,3 a 100%, sendo que a 
amostra BRM 034662 pertence a este grupo. Outro padrão é constituído por outras duas 
amostras, com homologia de apenas 52,7% com as demais e assemelharam-se em 73,7% 
entre si. 

   

   

   

   

  

BRM 034662 

   

   

   

   

   

   

Figura 1: Padrões gerados pela macrorestrinção pela Apal visualizados por eletroforese 
em campo pulsado (PFGE  -  pulsed field gel electrophoresis) de oito cepas de Pasteurelia 
multocida utilizadas no desafio experimental em suínos. 

4) Caracterização do perfil de resistência antimicrobiana através de microdiluição em  
caldo (MIO):  
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• Antimicrobianos não-associados: a amostra BRM 034662 foi testada frente a 12 
antimicrobianos, sendo sensível a 8/12 (66,7%) e resistente a 4/12 (33,3%). Os valores de 
MIO (pg/mL) e o perfil de susceptibilidade para cada droga estão descritos na tabela 4. 

Tabela 4: Perfil de susceptibilidade da amostra BRM 034662 a antimicrobianos 

Antimicrobiano 	MIC (pg/mL) 	Perfil de susceptibilidade 

Amoxacilina (AMO) 
	

0,25 	 S 

Ceftiofur (CTF) 
	

0,125 	 S 

Clortetraciclina (CTC) 
	

128 	 R 

Doxicilina (DOX) 	 1 
	

S 

Enrofloxacina (ENO) 	 0,25 
	

S 

Espectinomicina (EPT) 	32 
	

S 

Florfenicol (FFN) 	 8 
	

R 

Lincomicina (LIN) 	 16 
	

R 

Norfloxacina (NOR) 
	

4 	 S 

Oxitetraciclina (OTC) 
	

64 	 R 

Tiamulina (TE) 
	

2 	 S 

Tilmicosina (TYL) 
	

0,5 	 s 

• Antimicrobianos associados: a amostra BRM 034662 foi testada frente a 4 associações 
de antimicrobianos. Os resultados obtidos estão descritos na tabela 5. 

Tabela 5: Perfil de susceptibilidade da amostra BRM 034662 a antimicrobianos 
associados 

Associação 
	

MIC (pg/mL) 	ICIF 	Resultado 

AMO +TF(2:1) 	 1/0,6 
	

0,54 	 Aditivo 

AMO + TYL (2:1,2) 	 1/0,5 
	

0,56 	 Aditivo 

DOX + TF (2:1,2) 	 8/0,48 
	

1,63 	Indiferente 

LIN + EPT(5:1) 	 8/1,6 
	

0,30 	Sinergismo 

Caracterização da concentração da cepa a ser usada nos modelos experimentais  

Foram estudadas as concentrações da cepa para reprodução experimental da doença no 
modelo camundongo e suínos livres de patógenos respiratórios (SPF). Para camundongos 
os melhores resultados foram obtidos com desafios intraperitoneal da cepa, numa 
concentração de 101  UFC. Para suínos a concentração que apresentou os melhores 
resultados no desafio foi de 3,0m1_ de um cultivo da cepa contendo 107  UFC, por 
inoculação intranasal. 
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Caracterização da patogenicidade observada em teste de desafio  para reprodução 
experimental da doença:  

Em seguida, a cepa foi testada, quanto a sua patogenicidade e o quadro patológico foi 
caracterizado para os suínos. Foram desafiados 8 suínos SPF com inóculo contendo 10 
UFC/mL do isolado BRM 034662. Cada suíno recebeu 3,0 mL (1,5 mL / narina) do 
respectivo inóculo, administrado por gotejamento lento via intranasal com os animais na 
posição sentada. Foi realizada avaliação clínica dos suínos até o 50 dia pós inoculação (5 
d.p.i.). Após, foram eutanásiados, necropsiados e foi realizada colheita de material clínico 
para exames laboratoriais. 

Resultado dos exames laboratoriais dos suínos desafiados:  

• Sinais clínicos: Febre (temperatura retal ~ 40°C) e dispneia foram os sinais clínicos mais 
frequentemente apresentados e que caracterizaram a infecção pela copa inoculada. 

• Lesões: Os 8 suínos inoculados apresentaram lesões, sendo 7 consideradas graves e 
uma discreta. A frequência de suínos que apresentaram diferentes lesões foram: 

- Consolidação craneal: 87,5%; 

- Nódulo necrótico (lesão App like): 75,0%; 

- Pleurite focal adjacente a lesão pulmonar: 12,5%; 

- Pleurite difusa: 75,0%; 

- Pericardite: 62,5%; 

- Peritonite discreta: 37,2%; 

• Recuperação do isolado utilizado no desafio: foi possível à recuperação do isolado de 
100% dos animais desafiados, sendo: 87,5% de recuperação do pulmão, 50% de 
pericárdio, 87,5% de pleura, 50% de traqueia, 100% de linfonodo mediastínico, peritônio 
50% e baço, rim e fígado 12,5%. 

• Resultados de análises Bioquímicas, PCRs, PFGE e MIC dos reisolados: demonstram 
que, a amostra utilizada no desafio e as amostras reisoladas, apresentam o mesmo perfil 
bioquímico, de susceptibilidade antimicrobiana e molecular. 
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ANEXO IV 

KNOW-HOW 

Know-How Embrapa, cujos resultados e ativos serão compartilhados com a empresa 
selecionada. 

1. Identificação e caracterização da cepa patogênica BRM 034662 de Pastotireila 
inultocida sorotipo A; 

2. Modelo de reprodução experimental da doença em camundongos e suínos para 
testes de eficiência de vacina; 

3. Desenvolvimento de um teste ELISA para uso em experimentos para testes de 
vacinas com a cepa BRM 034662; 

4. Testes experimentais da vacina envolvendo quatro diferentes adjuvantes; 

5. Técnica de imuno-histoquímica para demonstração do agente nas lesões; 

6. Testes preliminares de eficiência da resposta vacinal em camundongos e suínos 
experimentalmente desafiados com a cepa homóloga e duas heterólogas; 

7. Sequenciamento e anotação do genoma da cepa BRM 034662 usando a plataforma 
Iliumina MiSeq (2x250pb), por meio de ferramentas de Bioinformática. 


