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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF 

CENTRO REGIONAL DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – 
CRITT 

 

EDITAL Nº STT - 01/2016 

ESTE EDITAL SE REGERÁ PELA LEI Nº 10.973/2004, DECRETO Nº 5.563/2005 E 
LEI 8.666/93. 

 
 

1 – PREÂMBULO 
 
1.1 - A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF, por meio do CENTRO 
REGIONAL DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – CRITT torna 
público e comunica aos interessados que, até o dia 11 de agosto de 2016, às 17 horas, 
no Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia – CRITT, A/C: Setor de 
Transferência de Tecnologia, Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário, 
Bairro São Pedro - CEP: 36036-900, Juiz de Fora – MG, receberá os envelopes dos 
interessados contendo a documentação prevista no item 06 do presente Edital. 
 
 

2 - DO OBJETO 
 
2.1 - O presente Edital tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a 
contratação de empresa, ou consórcio de empresas, para a transferência, a título 
oneroso, sem exclusividade, dos direitos para uso, produção, comercialização, 
prestação de serviços, relacionados ao Know-how intitulado “Sistema PLC para 
redes de distribuição de energia elétrica de baixa tensão”, de titularidade da UFJF, 
descrito no Anexo II e no item 4.1 do presente edital. 
 
2.2 – Conforme arts. 6º e 11 da Lei 10.973/2004, a Universidade (ICT pública) pode 
celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para a outorga de 
direito de uso ou de exploração de criação, por ela desenvolvida, mediante 
remuneração. Como instituição que tem por um de seus principais objetivos o estímulo 
ao desenvolvimento científico e à inovação, ao investir na criação de tecnologias e 
posteriormente ser remunerada pela transferência e licenciamento dos resultados 
obtidos, a Universidade Pública busca, com os rendimentos, reaver recursos físicos, 
humanos e intelectuais investidos, de modo que a aplicação na evolução científica seja 
contínua, visando sempre o interesse público. 
 
 

3 – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
3.1- É dispensável, nos termos do art. 24, inciso XXV, da Lei n o 8.666, de 21 de junho 
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de 1993, a realização de licitação em contratação realizada por Instituição Científica e 
Tecnológica - ICT para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito 
de uso ou de exploração de criação protegida. 

 

 
4 - DA DESCRIÇÃO SUCINTA DO KNOW-HOW 
 
4.1 - O Know-how trata-se de um sistema de comunicação de dados que se comunica 
via rede de energia elétrica, denominado de sistema PLC (Power Line Communication) 
para redes de distribuição de energia elétrica de baixa tensão (BT). A partir dessa 
tecnologia, os clientes de empresa, ou consórcio de empresas, que preste serviço de 
distribuição elétrica poderão acessar a partir da rede de energia elétrica, os dados 
sobre consumo de energia da sua casa, por exemplo. Por outro lado, empresa, ou 
consórcio, passa a ter em sua disposição uma infraestrutura de telecomunicações para 
aplicações smart grid communication, automatizando os seus processos de distribuição 
e cobrança. 
 
4.2 - O Know-how é decorrente de pesquisa desenvolvida na UFJF, no Departamento 
de Engenharia Elétrica, através de projeto de pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. 
Moisés Vidal Ribeiro. 
 

 
5 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES 

 
5.1 - Até a data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados 
deverão protocolar o envelope devidamente lacrado e indevassado, com a 
documentação prevista no item 06 deste Edital, contendo em sua parte externa e 
fronteira, além da razão social da proponente, os seguintes dizeres: 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF 
EDITAL Nº STT- 01/2016 - PARA A TRANSFERÊNCIA, A TÍTULO ONEROSO, 
SEM EXCLUSIVIDADE, DOS DIREITOS PARA O USO, PRODUÇÃO, 
COMERCIALIZAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADOS AO 
KNOW-HOW INTITULADO “SISTEMA PLC PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO” 

 
 Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia – CRITT 
 A/C: Setor de Transferência de Tecnologia do CRITT  
 Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário 
 Bairro São Pedro - CEP: 36036-900 
 Juiz de Fora – MG  

 
5.2 - Será admitida documentação enviada pelos Correios, desde que entregue à 
Universidade até a data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, sendo de 
inteira responsabilidade do proponente os riscos pelo envio da documentação desta 
forma. 
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5.3 - Não serão admitidas quaisquer retificações na documentação apresentada. 
 
5.4 - Os envelopes entregues em local diferente ou dias e horários posteriores aos 
especificados não serão objeto de análise pelo Comitê Técnico. 

 
5.5 - As propostas, que serão formadas pelas declarações e relatórios exigidos no item 
7 deste Edital, deverão ser impressas com tinta indelével e assinadas pelo 
representante legal da empresa proponente, autorizado a contrair obrigações em seu 
nome, devidamente identificado. Todas as páginas da proposta deverão ser 
sequencialmente numeradas e rubricadas pelo signatário da proposta. 
 
5.6 - As propostas não poderão conter rasuras, emendas ou entrelinhas que 
obscureçam seu perfeito entendimento e não serão aceitas propostas enviadas por 
telex, fax, telegrama ou via Internet. 

 

 
6 - DA DOCUMENTAÇÃO 

 
6.1 - Os envelopes deverão conter os seguintes comprovantes válidos: 
 
 6.1.1 - Comprovação da Regularidade Jurídica, Fiscal e Trabalhista. 
 
    6.1.1.1 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias/simples, e, no 
caso de sociedades empresárias por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores. 
 

    6.1.1.2 - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) - CRF, administrado pela Caixa Econômica Federal, com 
prazo de validade em vigor. 
 

    6.1.1.3 - Certidão Negativa de Débito com o Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, com prazo de validade em vigor. 
 
    6.1.1.4 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a 
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, com prazo de validade em vigor. 
 

6.1.1.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

 
    6.1.1.6 - Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede da empresa participante, com prazo de validade em 
vigor. 

    6.1.1.7 - Certidão negativa de falência e/ou concordata/ 
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recuperação judicial emitida até 90 (noventa) dias anteriores à data indicada no 
preâmbulo deste Edital, se a referida certidão não contiver data de validade. 
 
 6.1.2 – Comprovação da Qualificação Técnica e Econômico - Financeira 
para exploração das tecnologias 
 

    6.1.2.1 - Atividade econômica e histórica da empresa condizente 
com o objeto a ser licenciado, por meio de declaração do representante legal da 
proponente. 

 
    6.1.2.2 - 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 encerrados há mais de 
3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 
 

6.1.2.2.1 - As empresas que não tiverem concluído um 
exercício social poderão apresentar o balanço de abertura; 
 

6.1.2.2.2 - Entende-se por "apresentados na forma da lei" 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis que deverão ser apresentados em 
cópias autenticadas das folhas do Livro Diário do Proponente (onde esses dados estão 
registrados), devidamente registrado no Órgão competente, acompanhados de cópias 
autenticadas dos termos de abertura e encerramento do respectivo Livro, estes últimos 
assinados pelo proprietário ou por quem de direito e por profissional de contabilidade 
legalmente habilitado; 
 

6.1.2.2.3 - As sociedades anônimas que sejam obrigadas por 
lei a publicar seus resultados contábeis poderão, em substituição às cópias do Livro 
diário, apresentar cópia (autenticada por cartório ou servidor público) do balanço 
patrimonial publicado em “diário oficial”; 
 

6.1.2.2.4 - A comprovação da boa situação financeira da 
empresa será baseada na obtenção de índices maiores que 1 (um) relativamente à 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da  
aplicação das fórmulas: 
 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
 LG = ---------------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
 

Ativo Total 
SG = ----------------------------------------------------------- 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
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Ativo Circulante 
LC = ------------------------- 

Passivo Circulante 
 

6.1.3 - Proposta Comercial, conforme subitens 5.5 e 5.6 deste edital 
 
6.2 - Em se tratando de Consórcio de empresas, cada consorciado deverá atender a 
todas as condições relativas à documentação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica e 
econômico-financeira, devendo apresentar ainda: 
 

6.2.1 - Comprovação do compromisso público ou particular de 
constituição do consórcio subscrito pelos consorciados, contendo: 

 
6.2.1.1 a designação da empresa que representará o consórcio; 

 
6.2.1.2 as empresas integrantes do consórcio; 

 
6.2.1.3 o objetivo da consorciação; 

 
6.2.1.4 os compromissos e obrigações dos consorciados. 
 

6.2.2 - Declaração expressa de responsabilidade solidária de todos os 
consorciados pelos atos praticados sob o consórcio, em relação à eventual 
contratação. 

 
6.2.3 - Termo de Compromisso firmado pelos consorciados de que o 

consórcio não terá sua composição ou constituição alteradas, ou sob qualquer forma 
modificadas, sem prévia e expressa anuência, escrita da UFJF, durante a vigência da 
contratação decorrente da presente oferta pública. 
 

6.2.4 - Quanto às exigências relativas à qualificação econômico-
financeira, admitir-se-á o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de 
sua respectiva participação. 
 

6.3 - Na hipótese de o detentor da melhor proposta ser consórcio, deverá apresentar, 
antes da contratação, a documentação comprobatória de sua constituição e registro, 
nos termos do compromisso assumido para participar da oferta pública objeto do 
presente Edital. 

 
6.4 - A empresa representante do consórcio deverá atender às condições de liderança, 
cabendo obrigatoriamente, à empresa brasileira, em se tratando de consórcios de 
empresas brasileiras e estrangeiras. 

 
6.5 - As empresas estrangeiras que não funcionem no país, tanto quanto possível, 
atenderão a todas as exigências constantes deste item 6, mediante documentos 
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equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor 
juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

 
6.6 - Fica o proponente obrigado a declarar, sob as penalidades cabíveis, relativamente 
aos documentos exigidos neste Edital, se existir, após a data de sua emissão, algum 
fato superveniente que impeça a contratação. 
 
 

07– CRITÉRIOS TÉCNICOS OBJETIVOS PARA SELEÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
MAIS VANTAJOSA  

 
7.1 – Critério - Comprovação - Pontos. 

 
 

N 
 

CRITÉRIOS 
 

 
COMPROVAÇÃO 

 
PONTOS (1-10) 

 
1 

 
Possuir setor/departamento de 
P&D em atividade. No caso de 
consórcio, será considerado 

aquele da empresa onde será 
desenvolvido o Know-how. 

 

Declaração da 
empresa. 

10 pontos 

 
2 

Possuir equipe técnica para 
desenvolvimento e aplicação do 

Know-how. No caso de 
consórcio, será considerada a 
equipe da empresa onde será 
desenvolvido o produto, bem 

como a expertise de seus 
membros. 

 
Comprovação do 

vínculo 
profissional dos 

membros da 
equipe com a 

empresa 
envolvida no 

desenvolvimento 
do produto e 

cópia dos 
certificados de 

titulação. 
 

 
Doutor /3 pontos por 

membro 
 

Mestre /2 pontos por 
membro 

 
Graduado 

/Especialista /1 
Pontos por membro 

 
Iniciação Científica/ 0,5 

pontos por membro 
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3 

 
Possuir infraestrutura técnico-

operacional para a exploração do 
Know-how, a exemplo de 

equipamentos e plataformas 
próprios ou terceirizados. No 
caso de terceirizados, deverá 
garantir a infraestrutura com 

apresentação do contrato. No 
caso de consórcio, será 

considerada a infraestrutura da 
empresa onde será desenvolvido 

o produto. 
 

Declaração da 
empresa. 

10 pontos 

4 

 
Ter experiência de pesquisa e 
desenvolvimento em parceria 

com instituição de pesquisa no 
Brasil. No caso de consórcio, 

serão consideradas as parcerias 
da empresa onde o Know-how 

será explorado. 
 

Descrição sucinta 
dos projetos 

comprovada por 
meio de 

declaração da 
empresa. 

5 pontos para cada 
projeto comprovado 

5 

 
Ter lançado novo produto no 

último ano. No caso de 
consórcio, serão considerados 
os produtos da empresa onde 
será desenvolvido o produto. 

 

Relatório 
contendo a data 
de lançamento e 
as informações 

do produto. 

5 pontos  para cada 
produto lançado 

6 

Demonstrar valor estimado de 
faturamento líquido anual em 

razão da exploração do Know-
how, durante o prazo de vigência 

do contrato. 

Relatório técnico. 

 
Classificação de 1 a 10 

pontos, sendo que a 
pontuação máxima será 
atribuída para a proposta 
que apresentar o maior 
valor de faturamento e a 
pontuação mínima para a 
proposta que apresentar 

menor valor de 
faturamento líquido. 
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7 

Indicar prazo viável para o início 
da exploração comercial do 

Know-how. 
 

Declaração da 
empresa. 

 
Classificação de 1 a 5 

pontos para cada etapa, 
sendo que a pontuação 
máxima será atribuída 
para a proposta que 
apresentar o menor 

prazo viável para cada 
etapa e pontuação 

mínima para a proposta 
que apresentar o maior 
prazo viável para cada 

etapa. 
 

8 

 
Proposta de percentual de 

royalties que incidirá sobre o 
faturamento líquido semestral (= 

valor bruto auferido na 
comercialização, deduzidos os 
tributos incidentes) resultantes 

da exploração comercial do 
Know-how, durante o prazo de 

vigência do contrato. 
 

Parâmetros: 
Percentual de no mínimo: 2,5% 

(dois e meio por cento) 
 

Declaração da 
empresa. 

Classificação de 1 a 10 
pontos, sendo que a 

pontuação máxima será 
atribuída para a proposta 

mais vantajosa e a 
pontuação mínima para a 

proposta menos 
vantajosa. 

9 

 
Preferência na realização de 

parceria com a UFJF, por meio 
do CRITT, para o aprimoramento 

do Know-how. 
 

Declaração da 
empresa. 

5 pontos 

 

7.2 - Caso mais de uma empresa do consórcio venha a participar do 
desenvolvimento do Know-how será exigida, na comprovação dos critérios elencados 
no presente item, a indicação da proporção da sua participação, observado o disposto 
no item 6.2. 

 

7.3 - Para efeito de qualificação técnica e econômico-financeira, essa participação 
será considerada pelo Comitê Técnico, desde que seja relevante para aferição do 
critério, observado o disposto no item 6.2. 
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08 – PRAZOS E CONDIÇÕES PARA A COMERCIALIZAÇÃO DO OBJETO DO 
CONTRATO 
 
8.1 – O vencedor terá o prazo máximo de 8 (oito) meses, a contar da data de 
assinatura do contrato, para iniciar a produção e a exploração do Know-how. 
  
 8.1.1 - O prazo previsto poderá ser prorrogado por meio de Termo Aditivo ao 
contrato, mediante justificativa da empresa e concordância expressa pela UFJF. 
 
8.2 - A empresa deverá apresentar plano de ação para a exploração comercial e 
executar aprimoramentos, quando necessários, mantendo a UFJF sempre informada e 
atualizada das evoluções. 
 
8.3 - A empresa deverá comunicar formalmente à UFJF a data de início da exploração 
comercial do Know-how. 
 
8.4 - A empresa deverá explorar o Know-how de forma suficiente para atender a 
demanda do mercado. Deverá observar, na exploração comercial do Know-how, as 
recomendações técnicas da UFJF, bem como da legislação vigente, assumindo 
exclusivamente a responsabilidade civil, penal e administrativa por eventuais ilícitos ou 
danos decorrentes da não observância dos procedimentos técnicos adequados à 
comercialização do Know-how. 
 
8.5 – O vencedor poderá, sob sua exclusiva responsabilidade, sublicenciar, no todo ou 
em parte, os direitos para uso, produção, comercialização, prestação de serviços do 
Know-how a terceiro interessado, respeitado o prazo de vigência do presente 
instrumento, desde que prévia e expressamente autorizado pela UFJF. 
 
 8.5.1 - O sublicenciamento seguirá as regras contidas no contrato, Anexo I. 
 
8.6 - A transferência do Know-how objeto do presente edital não constitui impedimento 
para que a UFJF continue a realizar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao 
Know-how. 
 
09 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES E SELEÇÃO 

 
9.1 - A seleção das propostas será feita por um Comitê Técnico designado pelo Centro 
Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia – CRITT. 
 
9.2 - Após a abertura dos envelopes contendo a documentação, toda ela será 
devidamente rubricada pelos membros do Comitê Técnico. 
 
9.3 - Será vencedora a proposta cujo somatório da pontuação de todos os critérios 
perfaça a maior pontuação total. 
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9.4 - O cálculo da pontuação referente aos critérios 6), 7), 8) e 9) do item 7 deste Edital 
será feito atribuindo a pontuação máxima à proposta mais vantajosa para a UFJF e a 
pontuação mínima para a proposta menos vantajosa. A pontuação das propostas 
intermediárias será calculada por meio de interpolação linear. 
 

9.5 - Na seleção das propostas, o Comitê Técnico poderá, a seu critério, solicitar 
assessoria técnica a órgãos ou a profissionais especializados. 

 
9.6 - A UFJF dará preferência à contratação de empresa de pequeno porte e 
microempresas, em caso de igualdade de condições, de forma a atender ao disposto 
no art. 7º, inciso V, § 3º do Decreto 5.563/05. 
 
9.7 - Em caso de empate entre as propostas, o Comitê Técnico considerará 
isoladamente cada item, respeitada a ordem abaixo estabelecida para o desempate e 
classificação: 
 

9.7.1 - Empresa de Pequeno Porte e microempresas; 
 
9.7.2 - Menor prazo apresentado para comercialização da tecnologia; 
 
9.7.3 - Maior percentual apresentado de royalties escalonado. 

 
 

10 - APRESENTAÇÃO DO RESULTADO: 

 
10.1 – O resultado final da seleção da proposta vencedora será publicado no Diário 
Oficial da União - DOU e disponibilizado na página eletrônica do CRITT 
(http://www.ufjf.br/critt) até o dia 31 de outubro de 2016. Nela, restará justificada a razão 
da escolha do vencedor, bem como do preço executado. 

 
 

11 - ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO EDITAL 
 
11.1 - A Administração poderá revogar o presente Edital por razões de interesse 
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, devendo anulá-lo, 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, não cabendo às empresas 
participantes qualquer indenização por parte da UFJF. 
 
 

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
12.1 - Das decisões do Comitê Técnico caberão recurso no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da data da publicação do resultado da seleção, formalmente dirigido ao 
Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia – CRITT, até às 17h do 

http://www.ufjf.br/critt


 

 

 
  

Página 11 de 12 
 

Caixa Postal 20010 – CEP 36036-900 – Juiz de Fora/MG Fone: (32)2102-3435 

http://www.ufjf.br/critt 

quinto dia útil. 

 

 
13 - LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES 
 
13.1 - As empresas proponentes poderão solicitar esclarecimentos complementares 
sobre este edital, via e-mail (att.critt@ufjf.edu.br) e via telefonema nº (032) 2102-3435 
de segunda à sexta-feira, no horário das 08h00 às 17h00, até no prazo máximo de 03 
(três) dias úteis que antecederem à data limite marcada para a entrega dos Envelopes. 
Todos os esclarecimentos complementares deverão conter o número deste edital, 
seguido pelo nome da empresa. 
 
14 - DOCUMENTOS PARA USO E APLICAÇÃO DO KNOW-HOW: 
 
14.1 – O seguinte documento será entregue ao detentor da melhor proposta: 
 

1. Relatório técnico da tecnologia. 
 
 
15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
15.1 - Os participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração de 
suas propostas, não lhes cabendo qualquer ressarcimento ou indenização. 
 
15.2 - Da abertura dos envelopes e da seleção das propostas serão lavradas atas 
próprias, assinadas pelos membros do Comitê Técnico. 
 
15.3 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Técnico nos termos da 
legislação vigente. 
 
15.4 – A minuta contratual é parte integrante do presente Edital (Anexo I). 
 
15.5 – No ato de assinatura do contrato, a empresa deverá estar cadastrada no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
15.6 – As empresas interessadas em conhecer o texto integral da descrição do Know-
how deverão assinar o termo de sigilo, cujo modelo estará disponível na página 
eletrônica do CRITT e encaminhá-lo ao CRITT, aos cuidados do Setor de Transferência 
de Tecnologia para obtenção da cópia. 

 

 
16 - DA NÃO EXCLUSIVIDADE DA TRANSFERÊNCIA 
 
16.1 - Considerando que a transferência do Know-how será realizada sem 
exclusividade para a empresa ou para o consórcio de empresas detentor da melhor 
oferta, a UFJF poderá, a seu exclusivo critério, selecionar mais de uma proposta 

mailto:att.critt@ufjf.edu.br
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apresentada ao presente Edital e não estará impedida de realizar futuras transferências 
sem exclusividade. 
 

A participação dos interessados implica a aceitação integral e irretratável dos termos 
deste EDITAL, seu(s) anexo(s) e instrumentos, bem como a observância dos 
regulamentos, normas e das disposições legais pertinentes. 
 

Juiz de Fora, 22 de junho de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Marcus Vinícius David 
Reitor da UFJF 

 
 
 
 

 
Prof. Dr. Ignacio José Godinho Delgado 

Diretor do Critt/UFJF 
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ANEXO I 

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE KNOW HOW 
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, A UFJF, 
POR MEIO DO CRITT, E DE OUTRO LADO A 
EMPRESA___________________________________, 
DECORRENTE DO EDITAL DE OFERTA PÚBLICA 
N° STT – 01/2016. 

 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, autarquia federal de regime 
especial, sediada na Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário, 
Bairro São Pedro - CEP: 36036-900 - Juiz de Fora - MG, inscrita no CNPJ sob 
o nº 21.195.755/0001-69, neste ato representada por seu Reitor, Prof. Dr. 
Marcus Vinícius David, inscrito no CPF sob o nº 651.123.006-63, doravante 
denominada “UFJF”, por meio do Centro Regional de Inovação e Transferência 
de Tecnologia - CRITT, com sede no Campus da UFJF, representado por seu 
Diretor, Prof. Dr. Ignacio José Godinho Delgado, inscrito no CPF sob o nº 
381.739.646-53, e de outro lado, a empresa ___________________________, 
com sede _________________________, ________, bairro _____________, 
na cidade de ___________________, CEP ____________, inscrita no CNPJ 
sob o n.º _______________________, doravante denominada “EMPRESA”, 
neste ato representado(a) na forma de seu estatuto/contrato social pelo(a) 
Sr(a). __________________________, CPF nº ______________, celebram o 
presente CONTRATO DE TRANFERENCIA DE KNOW-HOW, decorrente do 
Edital de Oferta Pública n° STT- 01/2016, sujeitando-se às normas das Leis Nº 
8.666/93, 9.279/96, 10.973/04, regulamentada pelo Decreto nº 5.563/05 e 
10.406/02 – Código Civil, no que couber, e às cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto do presente contrato: 

 1.1.1 - a transferência, a título oneroso, sem exclusividade, pela UFJF 
à EMPRESA, dos direitos para uso, produção, comercialização, prestação 
de serviços, relacionados ao Know-How intitulado “Sistema PLC para redes 
de distribuição de energia elétrica de baixa tensão”, descrito no Anexo II do 
Edital, doravante denominado KNOW-HOW. 

1.2 – O KNOW-HOW é decorrente de pesquisa desenvolvida na UFJF, no 
departamento de Energia Elétrica. 

1.3 - O presente instrumento não implica transferência da titularidade dos 
direitos relativos ao KNOW-HOW, que permanecem para todos os fins, de 
propriedade da UFJF. 
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1.4 - A exploração comercial do KNOW-HOW será realizada sem exclusividade 
pela EMPRESA, em âmbito nacional. 

1.5 - A EMPRESA será informada sobre a existência de terceiros interessados 
na exploração comercial do KNOW-HOW, bem como da transferência a outros 
interessados. 

1.6 - Haverá assistência técnica do KNOW-HOW pela UFJF à EMPRESA, com 
suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de todos os 
suprimentos. 

1.6.1 – Será de inteira responsabilidade da UFJF os serviços de 
assistência técnica, tanto no que concerne às manutenções preventivas, 
quanto às corretivas, sendo: 

1.6.1.1 - manutenção preventiva: periodicidade mensal, mediante 
visita de acordo com o Cronograma Anual de Manutenção. 

1.6.1.2 - manutenção corretiva: ocorrendo defeito no 
equipamento, a EMPRESA notificará a UFJF para que, no prazo máximo de 
168 (cento e sessenta e oito) horas úteis, contadas a partir da solicitação, seja 
providenciada a visita do técnico e, em 744 (setecentos e quarenta e quatro) 
horas úteis, contadas a partir da abertura do chamado, providencie o reparo, o 
qual deverá ser feito, prioritariamente e, se possível, no local. 

  1.6.2 - No prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de 
assinatura do Contrato, a UFJF deverá fornecer à EMPRESA o Cronograma 
Anual de Manutenção, informando as datas, mensais, previstas para a sua 
execução;  

1.6.3 - Todos os custos com diárias, transporte e afins para realizar o 
previsto nos item 1.6.1 devem ser arcados pela EMPRESA. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE INÍCIO DA EXPLORAÇÃO 
COMERCIAL DO KNOW-HOW 

2.1 - A EMPRESA terá o prazo máximo de 8 (oito) meses, a contar da data de 
assinatura do presente Contrato, para iniciar a produção e a exploração 
comercial do KNOW-HOW. 

 2.1.1 - O prazo previsto no item 2.1 poderá ser prorrogado por meio de 
Termo Aditivo, mediante justificativa da EMPRESA, e concordância expressa 
da UFJF. 

2.2 - A EMPRESA deverá comunicar formalmente à UFJF a data de início da 
exploração comercial do KNOW-HOW. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

3.1 - Obrigações comuns das partes: 

 3.1.1 - responsabilizarem-se pelo sigilo das informações relacionadas ao 
KNOW-HOW, devendo, para tanto, celebrar contratos de sigilo com seus 
respectivos empregados/servidores e demais envolvidos que, direta ou 
indiretamente, a ela tenham acesso, de forma a garantir a confidencialidade 
das informações. As informações relativas ao KNOW-HOW somente poderão 
ser reveladas mediante anuência formal da UFJF. 

  3.1.1.1 - excetuam-se da obrigação de sigilo as informações que: 

    I - comprovadamente estiverem em domínio público; 

    II - comprovadamente sejam solicitadas pelo Poder 
Judiciário, Ministério Público ou demais autoridades competentes, em processo 
judicial ou administrativo. 

 3.1.2 - comunicar à outra parte qualquer informação de seu 
conhecimento acerca da violação dos direitos de propriedade intelectual 
referentes ao KNOW-HOW, adotando, conjunta ou isoladamente, as 
providências extrajudiciais e/ou judiciais necessárias à defesa contra eventual 
uso não autorizado, por terceiros, do produto ou processo decorrente do 
KNOW- HOW, sendo que as respectivas despesas serão arcadas 100% (cem 
por cento) pela EMPRESA. 

3.2 – Obrigações da EMPRESA: 

 3.2.1 - arcar com todas as despesas necessárias para a produção e para 
a exploração comercial do KNOW- HOW; 

 3.2.2 - arcar com as despesas decorrentes da promoção de medidas 
judiciais ou extrajudiciais para a proteção contra ato de violação, por terceiros, 
dos direitos de propriedade intelectual referentes ao KNOW-HOW, mesmo que 
o ajuizamento das medidas tenha sido feito por iniciativa da UFJF; 

 3.2.3 - observar as recomendações e instruções técnicas da UFJF, bem 
como a legislação relacionada ao KNOW-HOW, a fim de preservar sua 
qualidade industrial, assumindo, exclusivamente, as responsabilidades civil, 
penal e administrativa por ações de terceiros, decorrentes de vícios, defeitos, 
eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância dos procedimentos 
técnicos adequados à fabricação e à comercialização; 

 3.2.4 - dar imediata ciência à UFJF do recebimento de quaisquer 
autuações administrativas ou citações, bem como intimações relacionadas ao 
KNOW-HOW, respondendo, pessoal e exclusivamente, por eventuais 
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condenações que vierem a ser cominadas; 

  3.2.5 - abster-se de adotar conduta comercial considerada ilegal, 
abusiva ou contrária aos interesses da UFJF e à legislação vigente; 

  3.2.6 - responsabilizar-se pelos tributos e encargos exigíveis em 
decorrência da execução do presente Contrato; 

  3.2.7 - explorar o Know-How de forma suficiente para atender à 
demanda do mercado; 

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

 3.2.9 - observar, na exploração comercial do KNOW-HOW, as 
recomendações e instruções técnicas da UFJF, bem como da legislação 
vigente, assumindo exclusivamente a responsabilidade civil, penal e 
administrativa por eventuais ilícitos ou danos decorrentes da não observância 
dos procedimentos técnicos adequados à comercialização do Know-How; 

  3.2.10 - apresentar plano de ação para a exploração comercial e 
executar aprimoramentos, quando necessários, mantendo a UFJF sempre 
informada e atualizada das evoluções; 

  3.2.11 - pagar remuneração conforme a cláusula quarta. 

3.3 - Obrigações da UFJF: 

  3.3.1 - fornecer todas as informações, documentos e material 
necessários para o acesso ao KNOW-HOW; 

  3.3.2 - fornecer à EMPRESA suporte técnico-científico associado ao 
KNOW-HOW, mediante remuneração mensal de (R$ ________), a ser paga no 
10º dia útil de cada mês.  

CLÁUSULA QUARTA– DAS REMUNERAÇÕES 

4.1 - A EMPRESA pagará à UFJF pela transferência do KNOW-HOW os 
valores abaixo discriminados: 

 4.1.1 - O percentual de ____% (______ por cento) sobre a receita líquida 
auferida na comercialização do KNOW-HOW, a título de royalties, conforme 
proposta ao Edital. 

4.1.1.1 - Para os fins do item 4.1.1, considera-se como receita 
líquida o valor bruto auferido com a exploração comercial do KNOW-HOW, 
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deduzidos os tributos incidentes sobre a operação de venda e prestação de 
serviços e os valores relativos às vendas e serviços cancelados, devidamente 
comprovados. 

4.2 - O pagamento da remuneração prevista no item 4.1.1 deverá ser efetuado 
até o 10º (décimo) dia útil, após o encerramento de cada semestre, 
acompanhado de relatório demonstrativo que especifique a quantidade de 
produtos e/ou serviços comercializados nesse período, o valor bruto das 
vendas, a especificação e o valor das deduções permitidas, conforme 
parágrafo primeiro, e o valor líquido das vendas e prestação de serviços. 

 4.2.1 - O início da contagem do semestre, previsto no item 4.2, dar-
se-á a partir da data em que a EMPRESA formalizar à UFJF o início da 
exploração comercial do KNOW-HOW, conforme previsto no caput da Cláusula 
Segunda. 

4.3 - O pagamento dos valores determinados na presente Cláusula deverá ser 
efetuado pela EMPRESA por meio de Guia de Recolhimento Único – GRU, a 
ser emitida pela UFJF na época dos respectivos pagamentos. Uma vez em 
conta da UFJF, tais valores serão repassados à UFJF, ao CRITT (Núcleo de 
Inovação Tecnológica da UFJF) e aos inventores – professores e/ou alunos 
envolvidos no desenvolvimento da tecnologia – na proporção de 1/3 (um terço 
para cada), conforme Lei 10.973/2004.  

4.4 - Caso a UFJF venha a adquirir ou contratar serviços da EMPRESA 
relacionados ao Know-how não incidirá no preço royalties previstos no item 
4.1.1, devendo a EMPRESA praticar preço que desconte o percentual de 
____% (______ por cento). 

CLÁUSULA QUINTA- DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

5.1 - O atraso no pagamento das remunerações previstas na Cláusula Quarta, 
pela EMPRESA, implicará cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, 
sobre o valor do débito atualizado, considerado o período compreendido entre 
a data do vencimento e data do efetivo pagamento, com base na variação do 
IPC - FIPE ou outro índice legal que porventura venha a substituí-lo, sem 
prejuízo das penalidades previstas na Cláusula Treze. 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA 

6.1 - A EMPRESA deverá manter em sua sede registros contábeis e certidões 
fiscais que permitam à UFJF a qualquer tempo e sem prévia comunicação, seja 
através de representantes designados para este fim ou de auditores 
contratados, comprovar as informações relativas à produção e a 
comercialização do KNOW-HOW, bem como todas as condições exigidas para 
a presente contratação. 
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6.2 - A EMPRESA deverá permitir à UFJF ou a terceiro por esta indicado, a 
qualquer tempo, ainda que o presente Contrato seja extinto, o exame e 
fiscalização do uso do processo de fabricação dos produtos obtidos do KNOW-
HOW. 

CLÁSULA SÉTIMA – DO USO DO NOME DA UFJF E DO CRITT  

7.1 - A EMPRESA não poderá utilizar o nome da UFJF e do CRITT, de seus 
departamentos, laboratórios, funcionários, pesquisadores ou estudantes, em 
qualquer tipo de material promocional e/ou de propaganda, sem aprovação por 
escrito do seu órgão competente, devendo as condições de uso, se for o caso, 
ficarem estabelecidas em instrumento específico. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS INOVAÇÕES TÉCNICAS 

8.1 - A EMPRESA deverá comunicar formal e imediatamente à UFJF toda e 
qualquer criação, modificação ou aperfeiçoamento que gere inovação ao 
KNOW-HOW. 

8.2 – Ocorrendo inovação do KNOW-HOW, a EMPRESA não poderá, 
isoladamente, formular o respectivo depósito do pedido de proteção, no âmbito 
nacional e/ou internacional. 

8.3 - A UFJF e a EMPRESA figurarão como cotitulares dos direitos de 
propriedade intelectual decorrentes da inovação desenvolvida somente pela 
EMPRESA e, também, aquela desenvolvida em cooperação com a UFJF, nos 
termos a serem definidos em instrumento jurídico próprio. 

8.4 - Verificada a hipótese prevista no caput, a UFJF e a EMPRESA 
comprometem-se a manter o sigilo necessário à proteção da propriedade 
intelectual, ficando a EMPRESA responsável pelos procedimentos necessários 
à proteção da inovação do KNOW-HOW. 

8.5 - A EMPRESA ficará responsável pelos custos de depósito, manutenção e 
proteção das inovações tecnológicas de que trata o caput em âmbito nacional e 
internacional, se for o caso. 

8.6 - As criações, modificações e aperfeiçoamentos que gerem inovação do 
KNOW-HOW poderão ser exploradas comercialmente pela EMPRESA, 
devendo as condições de exploração, inclusive o pagamento de royalties à 
UFJF, ser definidas em instrumento jurídico próprio. 

CLÁUSULA NONA – DO SUBLICENCIAMENTO DO KNOW-HOW 

9.1 - A EMPRESA poderá, sob sua exclusiva responsabilidade, sublicenciar, no 
todo ou em parte, os direitos para uso, produção, comercialização, 
prestação de serviços do KNOW-HOW a terceiro interessado, respeitado o 
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prazo de vigência do presente instrumento, desde que prévia e expressamente 
autorizado pela UFJF. 

9.2 - O terceiro interessado para o qual o KNOW-HOW tenha sido 
sublicenciado deverá respeitar todas as cláusulas e condições do presente 
instrumento, o que deverá constar no contrato de sublicenciamento. 

9.3 - A EMPRESA será solidariamente responsável perante a UFJF pelo 
cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no presente Contrato, 
por parte do sublicenciado, inclusive aquelas referentes à remuneração e ao 
sigilo. 

9.4 - A EMPRESA se compromete a enviar à UFJF, imediatamente após sua 
assinatura, uma via do(s) contrato(s) de sublicenciamento, bem como de seus 
eventuais aditamentos, que deverão, também, ter a prévia anuência da UFJF. 

9.5 - Caberá à UFJF ____% (______ por cento) para cada um, sobre o valor a 
ser pago pelo sublicenciamento do KNOW-HOW e das inovações técnicas, 
sem prejuízo do recebimento pela UFJF dos royalties previstos na Cláusula 
Quinta. 

9.6 - A EMPRESA será responsável perante a UFJF pelas atividades 
realizadas pela/s empresa/s sublicenciantes. 

CLÁUSULA DEZ – DA TERCEIRIZAÇÃO 

10.1 - Caso a EMPRESA necessite terceirizar quaisquer de suas atividades 
relativas à TECNOLOGIA, deverá comunicar formalmente à UFJF o nome da 
empresa ou profissional terceirizado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias 
contados da terceirização. 

10.2 - A EMPRESA será responsável perante a UFJF pelas atividades 
realizadas pelo terceirizado. 

10.3 - O terceirizado não poderá, sob qualquer hipótese, utilizar o KNOW- 
HOW para outro fim, senão para o exercício das atividades para o qual foi 
contratado. A EMPRESA será responsável pela atuação e fiscalização do 
terceirizado, respondendo, inclusive, pela prática de atos que infrinjam o 
disposto no presente Contrato. 

10.4 – A EMPRESA deverá firmar termo de sigilo com o terceirizado, de forma 
a obrigá-lo a manter absoluto sigilo sobre toda e qualquer informação relativa 
ao KNOW-HOW e/ou suas inovações a que tiver acesso no exercício de suas 
funções, não podendo promover qualquer tipo de divulgação, seja a que título 
for, sem que haja prévia e expressa autorização da UFJF e do CRITT. 

10.5 - A terceirização das atividades não prejudicará o recebimento integral dos 
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valores devidos pela EMPRESA à UFJF. 

CLÁUSULA ONZE - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

11.1 - Constituem hipóteses de extinção do presente Contrato: 

  11.1.1 - rescisão, que poderá ocorrer, a critério da parte inocente, caso 
haja descumprimento de quaisquer de suas cláusulas ou condições; 

  11.1.2 - resolução, em virtude de caso fortuito ou força maior, 
devidamente comprovados, bem como no caso em que a EMPRESA verificar a 
inviabilidade da produção ou comercialização do KNOW-HOW, o que deverá 
ser devidamente fundamentado em relatório técnico a ser avaliado pela UFJF; 

  11.1.3 - resilição, por livre acordo das partes, por meio de distrato, no 
qual serão estabelecidas as condições de extinção. 

11.2 - Em caso de rescisão, a parte culpada deverá indenizar a parte inocente 
por eventuais perdas e danos e lucros cessantes. 

11.3 - A decretação de falência da EMPRESA constitui motivo para rescisão 
contratual, sem prejuízo do cumprimento das obrigações assumidas até o 
momento da extinção, incluído o recebimento dos valores devidos à UFJF. 

11.4 - A resolução prevista no item 11.1.2 dar-se-á sem quaisquer ônus para as 
partes e sem a devolução dos valores pagos pela EMPRESA à UFJF, até a 
data da resolução. 

11.5 - Em quaisquer das hipóteses de extinção previstas na presente cláusula, 
a titularidade do KNOW-HOW e o recebimento dos valores porventura 
pendentes, especialmente os relativos aos royalties, estarão assegurados à 
UFJF. 

11.6 – Ocorrendo a extinção contratual nos termos desta cláusula, a 
EMPRESA deverá devolver todos os documentos (desenhos, informações, 
certificados, especificações técnicas e afins) que sejam de propriedade da 
UFJF, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da extinção. 

CLÁUSULA DOZE – DAS PENALIDADES 

12.1 - O descumprimento pela EMPRESA de cláusulas e/ou condições do 
presente Contrato ensejará a aplicação das seguintes penalidades: 

12.1.1 - advertência; 

  12.1.2 - multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, calculada 
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proporcionalmente aos dias de atraso, considerando o período de 30 (trinta) 
dias - pro rata die - pelo atraso no pagamento dos valores previstos nos itens 
3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4;  

  12.1.3 - multa de 100% (cem por cento) sobre o valor previsto na 
Cláusula Quinta pelo descumprimento da obrigação de sigilo; 

  12.1.4 - multa de 50 % (cinquenta por cento) sobre o valor previsto na 
Cláusula Quinta, por descumprimento contratual não enquadrado nas 
hipóteses previstas nos itens 12.1.2 e 12.1.3 desta Cláusula; 

  12.1.5 - suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração Pública Federal, por prazo não 
superior a 2 (dois) anos; 

  12.1.6 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes de 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a UFJF. 

12.2 - A aplicação das penalidades previstas nesta Cláusula poderá ocorrer 
sem prejuízo do disposto na Cláusula Onze. 

12.3 - A aplicação de uma das penalidades estabelecidas nos itens desta 
Cláusula não exclui a possibilidade de aplicação de outras. 

12.4 - Previamente à aplicação das penalidades, a EMPRESA será notificada 
por escrito, garantindo-lhe ampla defesa. 

12.5 – As sanções previstas nos itens 12.1.5 e 12.1.6 poderão ser aplicadas, 
também, nas hipóteses previstas no art. 88, da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - Este Contrato obriga as partes e seus eventuais sucessores a qualquer 
título. 

13.2 - Qualquer aceitação, prorrogação ou tolerância da UFJF, em relação às 
obrigações assumidas pela EMPRESA no presente Contrato, não constituirá 
alteração ou novação contratual. 

13.3 - As alterações deste instrumento que porventura se fizerem necessárias, 
com exceção de seu objeto, serão formalizadas tão-somente por meio de termo 
aditivo. 

13.4 - A transferência do KNOW-HOW objeto do presente Contrato não 
constitui impedimento para que a UFJF continue a realizar o desenvolvimento 
de pesquisas relacionadas ao KNOW-HOW. 



 

Página 10 de 11 
 

Caixa Postal 20010 – CEP 36036-900 – Juiz de Fora/MG Fone: (32)2102-3435 

http://www.ufjf.br/critt 

13.5 - Ocorrendo fusão, cisão ou incorporação, bem como outras formas de 
alteração social, mudança de finalidade ou estrutura da EMPRESA, a UFJF 
deverá ser comunicada, de imediato e formalmente, acerca de tais ocorrências. 
Após tal comunicação, a UFJF procederá, em face dos interesses da 
Administração, à avaliação da possibilidade de continuidade da execução do 
Contrato, devendo manifestar-se, com a devida motivação, pela manutenção 
do Contrato ou pela sua rescisão. 

13.6 - A cessão total ou parcial do Contrato deverá ser formalmente solicitada à 
UFJF. Após o devido exame, sopesados os interesses da Administração e 
comprovado que a continuidade da execução do Contrato poderá ocorrer, nos 
mesmos termos e condições pactuados e que não lhe acarretará prejuízos, a 
UFJF decidirá, motivadamente, pelo deferimento do pleito. Em caso negativo, 
com a devida justificativa, a UFJF decidirá pela rescisão contratual. 

13.7 - Qualquer notificação acerca da execução deste Contrato a ser feita 
pelas partes envolvidas umas às outras, poderá ser entregue pessoalmente ou 
enviada por meio de FAX ou e-mail, cujo original, devidamente assinado, 
deverá ser postado até o dia seguinte, pelo correio, com aviso de recebimento, 
no endereço respectivo da parte notificada, conforme se segue: 

  13.7.1 - Para a UFJF:  

Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia – CRITT 
A/C: Setor de Transferência de Tecnologia do CRITT  
Rua José Lourenço Kelmer, s/n - Campus Universitário 
Bairro São Pedro - CEP: 36036-900 
Juiz de Fora – MG  
 
OU  
 
E-mail: att.critt@ufjf.edu.br 
 

13.7.2 - Para a EMPRESA:  

___________________________ 

CLÁUSULA QUATORZE - DA VIGÊNCIA 

14.1 - O presente instrumento terá vigência de 120 (cento e vinte) meses, a 
contar da data de sua assinatura, conforme art. 57, inciso V c/c art. 24, inciso 
XXXI, ambos da Lei 8.666/1993, e art. 3º da Lei 10.973/2004. 

CLÁUSULA QUINZE - DA PUBLICIDADE 

mailto:att.critt@ufjf.edu.br
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15.1 - O presente Contrato deverá observar ao princípio constitucional da 
Publicidade e aos demais princípios garantidos no art. 37 da Constituição 
Federal de 1988. 

15.2 - A publicação do presente CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE 
KNOW HOW, em forma de extrato, será providenciada pela UFJF, como 
condição indispensável para sua eficácia, de acordo com o art. 61, parágrafo 
único, da Lei 8.666/93.   

15.3 - A celebração do presente Contrato será publicada também no Boletim de 
Convênios da Universidade Federal de Juiz de Fora, no meio virtual, em 
conformidade com a Portaria nº 1343 da UFJF, de 16 de dezembro de 2015. 

CLÁUSULA DEZESSEIS - DO FORO 

16.1 - As partes elegem o Foro da Justiça Federal - Subseção Judiciária de 
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões relativas 
ao presente CONTRATO, que não possam ser solucionadas pelo mútuo 
entendimento das partes convenentes. 

E por estarem acordadas, as partes assinam o presente CONTRATO em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 
testemunhas abaixo, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos. 

Juiz de Fora, ___de  de 20___. 
 
 
 
_____________________________ 

UFJF 
Reitor - Prof. Dr. Marcus Vinícius 

David 
 

_____________________________ 
CRITT 

Diretor - Prof. Dr. Ignacio José 
Godinho Delgado 

 
_____________________________ 

REPRESENTANTE LEGAL 
EMPRESA 

 

 

1-    

Nome: 
CPF: 

2-    

Nome: 
CPF:
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Sistema PLC para redes de distribuição de energia elétrica de baixa 

tensão   
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Caracterização da tecnologia 

A tecnologia consiste em um dispositivo de comunicação digital de transmissão de 

dados multimídia (voz, dados e vídeo), o concentrador PLC, com taxas de até 500 Mbps 

através das redes de distribuição de energia elétrica. Basicamente, o dispositivo é um módulo 

de comunicação de dados através da rede elétrica que permite equipamentos diversos se 

comunicarem apenas com a conexão dos mesmos nas redes de distribuição de energia 

elétrica. Para acesso banda larga é necessário também o modem PLC que interage com o 

concentrador PLC para estabelecer uma conexão com a rede. 

 Esse tipo de tecnologia tem recebido o nome de PLC (Power Line Comunications). 

Para transformar a rede elétrica de um local em rede de dados, é necessário ligar um 

concentrador PLC, que é o dispositivo que permite o acesso da rede PLC à rede de 

telecomunicações, disponibilizada através de seu backbone (rede principal), e pelo menos um 

modem PLC na rede elétrica e conectá-lo à placa de rede do computador, ou a um outro 

dispositivo, com um cabo de rede comum. 

Como utiliza uma infraestrutura já disponível e que atende a quase todo o país, a 

tecnologia não necessita de obras em uma edificação para ser implementada, estando a rede 

elétrica pronta para ser utilizada. Com esta tecnologia, poderá ser ofertada Internet às pessoas 

que hoje não têm acesso à rede. Ainda, torna-se disponível internet para lugares nos quais os 

grandes segmentos que oferecem esse tipo de serviço não têm interesse em alcançar, pois o 

investimento em edificações seria muito alto e demoraria muitos anos para recuperá-lo. Por 

isso, apesar do crescimento acelerado da banda larga nos últimos anos no Brasil, o seu acesso 

ainda está concentrado nos municípios de maior potencial econômico. 

Descrição das aplicações da tecnologia  

As aplicações para a tecnologia PLC são as transmissões de dados via rede elétrica 

(acesso à Internet residencial, comercial, industrial, comunicação para sistemas de potência, 

rede de dados em automóveis, aviões e barcos) e a possibilidade de transformar toda a infra-

estrutura elétrica de uma residência ou edifício em uma rede local de dados, na qual cada 

tomada pode ser encarada como um ponto de acesso usado de maneira simples e direta. Essa 

ideia de transmitir dados sobre rede elétrica também poderia ser aplicada futuramente, com o 

amadurecimento da tecnologia PLC, para interconectar dispositivos inteligentes dentro de uma 

casa. No início de 2000, a empresa Sunbeam – por meio de sua subsidiária Thalia Products – 

anunciou uma linha de eletrodomésticos inteligentes que trocavam informações no momento 
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em que eram ligados à tomada. Batizada de HLT (Home Linking Technology), a iniciativa 

pretendia lançar produtos como despertadores, detectores de fumaça, cafeteiras, cobertores 

elétricos, medidores de pressão arterial, capazes de se comunicar. Por exemplo, o despertador 

poderia ser programado para mandar uma ordem à cafeteira para começar a preparar o café 

um pouco antes dos habitantes da casa deixarem a cama. 

A tecnologia PLC é inovadora quando comparada às de transmissão de dados já 

existentes, pois ela é a única que utiliza a rede elétrica para transportar dados e é feita de 

maneira muito mais simples, sem a necessidade de obras em edificação. Em relação ao 

dispositivo desenvolvido, também há inovação, já que não existe produto nacional similar e, 

quando comparado aos concorrentes estrangeiros, o aparelho possui um melhor desempenho 

na velocidade de transmissão de dados (até 500 Mbps).  

A aplicação da tecnologia PLC priorizada por este projeto é a de transmissão de dados 

de multimídia através da rede elétrica. Com o projeto desenvolvido, chegou-se a um chipset de 

concentrador PLC e um chipset de modem PLC para aplicações em banda larga (nome usado 

para definir qualquer conexão a Internet acima da velocidade padrão dos modems analógicos, 

ou seja, acima de 56 Kbps) e smart grid (é uma denominação para sistemas de 

telecomunicações que estão sendo estudados na Europa, nos EUA - lá se denominam 

Inteligent Grid - e em outros países para a rede elétrica ou qualquer fluxo industrial). O Smart 

Grid inclui elementos de controle automatizados e telemedidos que incorporam determinado 

grau de inteligência. Na rede elétrica, o Smart Grid envolve infraestrutura de medição 

automática, corte por inadimplência e religamento de rede elétrica. 

Estágio de desenvolvimento da tecnologia 

No momento, o projeto já se encontra com protótipo final pronto para fase de 

industrialização da tecnologia. 

A tecnologia já foi testada através de simulações computacionais, testes de campo e testes 

conceituais, realizados em um condomínio da cidade de Juiz de Fora/MG. 

Em relação à tecnologia PLC, já foram feitos testes de aceitação com usuários potenciais, 

sendo estes feitos com dispositivos importados pela ANATEL. Tais dispositivos foram 

adquiridos para fins de homologação e, de acordo com a APTEL, as empresas estão 

aguardando a regulamentação do uso desta tecnologia para o uso maciço da mesma no Brasil. 

Os testes conduzidos pela ANATEL informaram que esta é uma tecnologia promissora para 

aplicações de transmissão de dados para usuários na ponta das redes de dados. 
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O resultado final do projeto foi a obtenção de um modem PLC – de até 100 Mbps - para 

aplicação em Internet banda larga com taxas de transmissão de até 500 Mbps, adaptado à 

rede elétrica nacional.  

Conclusão dos resultados obtidos que comprovem os benefícios para o 

cliente 

Como dito anteriormente, os protótipos do software da camada física e parte dos 

softwares da camada de acesso do modem PLC já foram desenvolvidos. Foram realizadas 

milhares de simulações computacionais de desempenho do sistema, cujos resultados foram 

considerados satisfatórios. Há relatórios e documentação técnica disponível, tendo esta 

tecnologia, inclusive, ganhado vários prêmios nacionais no âmbito acadêmico. 

A tecnologia PLC já é utilizada em países desenvolvidos como Estados Unidos, 

Inglaterra e Alemanha (na Alemanha, a tecnologia já é comercializada, sendo as taxas de 

transmissão entre 1 e 3 Mbps), o que consequentemente comprova sua funcionalidade. 

Entretanto, o alto custo da importação dos equipamentos necessários inviabiliza o 

desenvolvimento dessa tecnologia abaixo da linha do Equador. Por isso, o projeto visou à 

produção de um modem nacional, o qual reduziu o custo de implantação da tecnologia PLC no 

Brasil, além de adaptá-la às condições da rede elétrica brasileira. 

As empresas de energia elétrica (CEMIG, a Eletropaulo Metropolitana, Light e a CELG) 

já têm realizado alguns testes para a aplicação da tecnologia PLC, mas até o momento, o 

equipamento utilizado em termos de modem PLC é importado e não está totalmente adaptado 

à rede elétrica brasileira, o que diminui a qualidade dos resultados em termos de velocidade de 

transmissão de dados. 

 Com a tecnologia desenvolvida, todos os problemas acima destacados estão 

solucionados.  

Barreiras / riscos relativos à tecnologia (dificuldades técnicas, legais, 

ambientais, sanitárias, scale up) 

 As barreiras ou riscos relativos ao desenvolvimento da tecnologia, até o momento, são 

apenas algumas dificuldades técnicas, já que é possível haver diferenças de utilização de uma 

rede elétrica para outra, pois cada concessionária de energia possui características diferentes. 

Outra barreira encontrada para a expansão da tecnologia é que a mesma não poderá ser 

estendida à conexão sem fio, pois é necessário algum tipo de contato direto com a rede de 
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energia, o que torna fundamental a conexão a um cabo de energia e inviabiliza o uso desta 

tecnologia em laptops, desktops wireless e celulares. Estes problemas existem e ainda não há 

solução para os mesmos, porém, acredita-se que eles não sejam relevantes o suficiente para 

impedir o desenvolvimento da tecnologia em questão. 

 Existem algumas dificuldades na implantação da tecnologia PLC que já estão sendo 

sanadas. Como exemplo, o PLC poderia causar interferência em equipamentos que utilizam a 

radiofrequência, mas este problema já está sendo resolvido, pois, o chipset em questão 

trabalha com o conceito de análise cognitiva, ou seja, é capaz de captar as frequências 

transmitidas por outros aparelhos, nos quais poderia haver interferência e então não transmitir 

nessas bandas.  

Muitas vezes ocorrem dúvidas quanto à segurança e à confiabilidade dos dados 

trafegados neste tipo de tecnologia e quanto à possibilidade desse equipamento ser mais 

suscetível a “queimar” por estar recebendo dados através da rede elétrica. Mas estes dois 

pontos não se mostram como empecilhos: em relação às informações trafegadas, elas estarão 

concentradas nos cabos de energia e serão protegidas por meio de criptografia, o que a torna 

mais segura do que o Wi-Fi, que pode ser acessado pelos vizinhos e que necessita de uma 

identificação por usuário e uma senha. Em relação à possibilidade de o equipamento queimar 

mais facilmente, não há razão para que isso aconteça, pois os equipamentos com tecnologia 

PLC podem ser conectados junto a estabilizadores e possuem o mesmo risco de queimar que 

qualquer componente eletrônico conectado à rede elétrica. O fato de estar conectado a uma 

rede elétrica em nada o difere, por exemplo, de uma televisão ou um micro-ondas.  

Por fim, deve-se citar que o modem PLC (assim como o chipset presente nele) ainda 

carece de uma regulamentação mais precisa no Brasil. Ressalta-se que a mesma tem recebido 

atenção por parte dos setores responsáveis, mas ainda há pontos a se discutir. Sem a 

liberação e autorização dos órgãos de telecomunicação e energia, perde-se o grande foco do 

produto.  Todavia, destaca-se que há regulamentação, mas que, contudo, ainda não há 

padronização quanto ao uso de energia para esse tipo de tecnologias nas concessionárias 

brasileiras. 

  

Aplicação do produto 

O Modem PLC conecta os equipamentos eletrônicos usados pelos usuários às redes 

elétricas, possibilitando através desta a transmissão de informações de conteúdo multimídia 
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(dados, voz, vídeo, áudio) ou a transmissão de dados de gerenciamento, automação e controle 

de todos os dispositivos que são conectados à rede elétrica. Além disso, o chipset 

desenvolvido pode ser aplicado para comunicação em sistemas de potência, rede de dados em 

automóveis, aviões e barcos, sendo estas aplicações secundárias da tecnologia. 
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ANEXO III 
CALENDÁRIO 

Nº de 
Ordem 

Responsável Evento Data 

1 UFJF/CRITT Abertura do Edital 22 de junho de 2016 

2 Interessados 
Solicitação de esclarecimentos sobre o 
Edital 

Até 08 de agosto de 2016 

3 UFJF/CRITT Recebimento dos envelopes Até 11 de agosto de 2016 

4 UFJF/CRITT Início de abertura dos envelopes 12 de agosto de 2016 

5 Interessados 
Pedido de impugnação de termos do 
Edital 

Até 08 de setembro de 2016 

6 UFJF/CRITT Apresentação do resultado prévio Até 12 de setembro de 2016 

7 Interessados 
Recurso quanto ao resultado prévio 
deliberado pelo Comitê Técnico 

Até 19 de setembro de 2016 

8 UFJF/CRITT Apresentação do resultado final Até 31 de outubro de 2016 

 
 


