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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2016 
 
 
Tipo:  PROPOSTA MAIS VANTAJOSA 
 
 
Objeto: seleção de empresa para o licenciamento de direito de uso não exclusivo da 

tecnologia FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA DE PRÓPOLIS VERDE PARA USO 

HUMANO EM ODONTOLOGIA para desenvolvimento, registro na ANVISA, 

industrialização, comercialização do gel e enxaguatório bucal no Brasil. 

 

 

RECIBO 
 
A Empresa ______________________________________________, CNPJ nº __________________________ 
informa que retirou este edital e deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas 
a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail 
_____________________________________________________. 
 
______________________, aos _____ /_____ / _______ 
 
 
______________________________________________ 
(Assinatura) 
 
 
* Este recibo deverá ser remetido à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO pelo e-mail: 
cel@funed.mg.gov.br  
 
* Considerar-se-á válida a CÓPIA FIEL do edital publicado nos sítios: 
www.compras.mg.gov.br ou www.funed.mg.gov.br   

 

mailto:cel@funed.mg.gov.br
http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.funed.mg.gov.br/
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EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2016 
 
 
A Fundação Ezequiel Dias - FUNED, fundação de direito público do Estado de Minas 

Gerais, com sede em Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o número 17.503.475/001-

01, nos termos da Legislação de Inovação, Lei nº 10.973/2004 c/c Lei nº 13.243/2016, 

Decreto Federal nº 5.563/2005, torna público o presente Edital e convoca os interessados 

a apresentarem propostas, nos termos aqui estabelecidos, em conformidade com a Lei nº 

8.666/1993, de forma a assegurar os critérios de transparência, publicidade e garantia de 

acesso a todos interessados em participar do processo de seleção de empresa para o 

licenciamento de direito de uso não exclusivo da tecnologia FORMULAÇÃO 

FARMACÊUTICA DE PRÓPOLIS VERDE PARA USO HUMANO EM ODONTOLOGIA para 

desenvolvimento, registro na ANVISA, industrialização, comercialização do gel e 

enxaguatório bucal no Brasil 

 

Este Edital e seus anexos contendo as informações necessárias estarão disponíveis no 

endereço eletrônico: www.funed.mg.gov.br e publicado no Diário Oficial do Estado de 

Minas Gerais. 

 

Quaisquer dúvidas referentes a este Edital poderão ser esclarecidas através do e-mail: 

cpl@funed.mg.gov.br 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

CARMEN LÚCIA SOARES GOMES 
Vice-Presidente da FUNED 

 
 
 
 

http://www.funed.mg.gov.br/
mailto:%20cpl@funed.mg.gov.br
mailto:%20cpl@funed.mg.gov.br
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
 

1. DO OBJETO: 
 
 
O presente Edital tem por objetivo a seleção de proposta mais vantajosa para a possível 
contratação de empresa para o licenciamento de direito de uso não exclusivo da tecnologia 
FORMULAÇÃO FARMACÊUTICA DE PRÓPOLIS VERDE PARA USO HUMANO EM 
ODONTOLOGIA para desenvolvimento, registro na ANVISA, industrialização, 
comercialização do gel e enxaguatório bucal no Brasil, devendo ser seguidas as seguintes 
etapas: 
 
 

a) Desenvolvimento de metodologia analítica para controle de qualidade dos produtos 
gel e enxaguatório de própolis 

b) Produção de 3 lotes piloto para realização dos estudos necessários 
c) Realização de estudos de estabilidade acelerado e estudo de estabilidade de longa 

duração de 3 (três) lotes conforme RE nº 01, de 29 de julho de 2005, da Anvisa- 
RDC NO -24, DE 14 DE JUNHO DE 2011;  

d) Execução dos procedimentos necessários para registro dos produtos na ANVISA; 
e) Industrialização: produção em escala comercial; 
f) Comercialização da tecnologia. 

 
 

2.  DA DESCRIÇÃO SUCINTA DA TECNOLOGIA 
 

 
O presente projeto tem a finalidade de incluir no mercado, medicamentos naturais a base 
de própolis verde para uso humano em odontologia. A própolis verde vem da Baccharis 
dracunculifolia, vulgo alecrim-do-campo, e é coletada pela abelha Apis mellifera.  
 
Os produtos pretendidos para comercialização são formulações em gel e enxaguatório 
bucal que poderão ser aplicados para o tratamento de diversos tipos de mucosites, como 
as que ocorrem em pacientes submetidos a radioterapias, periimplantites orais, 
candidíase atrófica crônica e no controle ou prevenção de infecções pós-operatórias em 
pacientes de implantes dentários.  
 
No caso de pacientes submetidos ao tratamento de câncer deve-se aplicar o gel na mucosa 
bucal antes, durante e depois da radioterapia e/ou quimioterapia. O gel poderá também 
ser utilizado no tratamento e cura da candidíase bucal pela sua propriedade 
antimicrobiana. 
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3. DO ESTÁGIO ATUAL DA TECNOLOGIA  

 
A presente equipe trabalha com pesquisas relacionadas à própolis para a manutenção da 
saúde pública desde 1990, no qual vislumbravam o desenvolvimento de produtos e 
processos utilizando própolis e apitoxina.  
 
Mais recentemente, as pesquisadoras Esther Margarida Alves Bastos e Silvia Ligório 
Fialho, registraram a patente intitulada “Formulação farmacêutica de própolis verde para 
uso humano em odontologia” – número de registro: PI014120000925 – no banco de dados 
do INPI.  
 
Inicialmente, foi adquirido o extrato da própolis verde do fornecedor Apiário Silvestre, que 
possui cadastro na ANVISA. A partir daí, foi desenvolvida a formulação e, então, realizados 
testes de atividade antimicrobiana dos extratos glicólicos de própolis verde, utilizados 
frente a microrganismos de interesse clínico na cavidade oral.  
 
Os resultados foram satisfatórios, inibindo em 100% o desenvolvimento dos 
microorganismos avaliados.  
Para as etapas seguintes, inicialmente, uma metodologia analítica será desenvolvida e 
validada para utilização nos estudos de estabilidade e controle de qualidade dos produtos. 
Posteriormente, é necessário produzir três lotes piloto para continuidade dos estudos com 
os produtos. A equipe acredita que, após definição da empresa contratada, este processo 
tenha, no mínimo, seis meses de duração.  
 
Em seguida, o produto deverá passar por estudos de estabilidade acelerada e de longa 
duração que possuem o objetivo de avaliar a extensão na qual os produtos mantêm suas 
características ao longo do tempo, sendo avaliados fatores interferentes tais como 
temperatura, umidade, luz, excipientes e características das substâncias ativas. Esta etapa 
levará, no mínimo, 6 meses para ser concluída.  
 
Com os resultados satisfatórios, será possível direcionar o projeto para o registro dos 
produtos junto a ANVISA, em que se calcula a necessidade de mais seis meses, no mínimo, 
até a obtenção do registro, que depende do prazo da Anvisa de análise do processo. Tendo o 
registro deferido e publicado pela Anvisa, os produtos estão autorizados a serem 
comercializados.   
 

4. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
É dispensável, nos termos do inciso XXV, do art. 24, da Lei n o 8.666, de 21 de junho de 
1993, com redação dada pela Lei nº 10.973/2004 c/c Lei 13.273/2016, 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, que fundamenta a utilização do chamamento público destinado a 
selecionar instituição pública ou privada para firmar parceria por meio de contrato, 
convênio ou acordo de parceria, garantindo assim a observância dos princípios 
constitucionais aos quais a administração pública se orienta. 
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5. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO: 

 
Fase I – Da Habilitação Jurídica: que corresponde à verificação das condições técnicas 
da entidade, bem como da regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e da situação econômico-
financeira. 
 
Fase II – Da Habilitação Técnica: corresponde à fase em que as empresas terão seus 
documentos de habilitação analisados por uma Comissão de Técnica designada pela 
Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento - DPD, composto por servidores da Fundação 
Ezequiel Dias por avaliar as condições técnicas da empresa para desenvolver o produto. 
 
Fase III – Proposta de Preço: Fase referente às propostas de % (percentual) de receita 
líquida paga à FUNED. 
  

6. DO CRONOGRAMA 
 

ETAPA PRAZO 

Prazo limite para recebimento das propostas 30 dias úteis após publicação do edital 

Prazo para divulgação do resultado da Fase I 
e II 

 2 (dois) dias úteis após recebimento 
das propostas 

Prazo limite para apresentação de recursos 
da Fase I e II 

 2 (dois) dias úteis após divulgação do 
resultado da Fase 1 

Prazo limite para divulgação dos resultados 
do julgamento dos recursos da Fase I e II 

 2 (dois) dias úteis após o prazo limite 
para apresentação dos recursos da 
Fase 1 

Prazo para divulgação dos resultados da Fase 
III  

 5(cinco) dias úteis após a divulgação 
dos resultados do julgamento dos 
recursos da fase I e II. 

Prazo limite para apresentação de recursos 
da Fase III  

 2 (dois) dias úteis após a divulgação 
dos resultados das Fases III  

Prazo limite para divulgação dos resultados 
do julgamento dos recursos da Fase III 

 2 (dois) dias úteis após o prazo limite 
para apresentação dos recursos da 
Fase 2  

Prazo para publicação do resultado final se 
houver recurso 

 Juntamente com o prazo acima.  

 
7.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
7.1 - Poderão participar deste edital, empresas fabricantes e detentoras de registro 
sanitário, fabricantes de medicamentos específicos. 
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7.2 - Não poderão participar as empresas declaradas inidôneas para licitar e contratar com 
a Administração Pública e as inclusas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP). 
 

8. DAS PROPOSTAS 
 

8.1 - Cada proponente deverá entregar 3 (três) envelopes separados, um contendo os 
documentos de Habilitação Jurídica, outro contendo documentos de Classificação 
Técnica e um terceiro contendo a Proposta de Preços, sendo: 
 
- ENVELOPE 01 para os documentos de HABILITAÇÃO JURÍDICA 
- ENVELOPE 02 para os documentos de HABILITAÇÃO TÉCNICA 
- ENVELOPE 03 para a PROPOSTA DE PREÇOS 
 
8.2 - Os 3 (três) envelopes (Habilitação, Classificação e Proposta de Preços) deverão 
conter na parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 
Envelope 01: 

Fundação Ezequiel Dias – FUNED 
Edital nº 
Envelope nº 01 – HABILITAÇÃO JURÍDICA 
Serviço de Licitação 
Rua Conde Pereira Carneiro, 80 - Gameleira 
Belo Horizonte – Minas Gerais - CEP: 30.510.010 

 
Envelope 02: 

Fundação Ezequiel Dias – FUNED 
Edital nº 
Envelope nº 02 – HABILITAÇÃO TÉCNICA 
Serviço de Licitação 
Rua Conde Pereira Carneiro, 80 - Gameleira 
Belo Horizonte – Minas Gerais - CEP: 30.510.010 

 
Envelope 03: 

Fundação Ezequiel Dias – FUNED 
Edital nº 
Envelope nº 03 – PROPOSTA DE PREÇO 
Serviço de Licitação 
Rua Conde Pereira Carneiro, 80 - Gameleira 
Belo Horizonte – Minas Gerais - CEP: 30.510.010 

 
8.3 - Os 3 (três) envelopes deverão ser entregues diretamente no Serviço de Licitação 
da FUNED, no horário de 08:00 às 17:00 horas, ou encaminhado via correio. 
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8.4 - As propostas não poderão conter rasuras, emendas ou entrelinhas que 
obscureçam seu perfeito entendimento e não serão aceitas propostas enviadas por 
fax, telegrama ou via Internet. 
 
8.5 - Os envelopes encaminhados, diretamente ou via correio, após o prazo e horário 
fixados ou em desacordo com as exigências deste edital, serão desconsiderados. 
 

9. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 
 

Para fins de habilitação neste chamamento público, os proponentes deverão, 
obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos, em cópias autenticadas: 
 
9.1 – Da Declaração de Menores 
 
Declaração de que o licitante não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos realizando qualquer 
trabalho. 
 
9.2 - Relativos à Habilitação Jurídica: 
 

a) Cópia do ato constitutivo (estatuto ou contrato social) em vigor e última 
alteração, se houver, devidamente registrados, e acompanhado de atas e 
documentos de eleição de seus respectivos administradores; 
 

b) Cópia do Decreto de autorização, em se tratando de sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
9.3 - Relativos à Regularidade Fiscal, Trabalhista e Econômico-Financeira: 
 

a)  Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou 
insolvência civil, expedida pelo cartório distribuidor da sede da proponente, em 
vigor. Em não havendo validade na Certidão, será considerado o prazo de 180 
(cento e oitenta) dias da data de expedição. 
 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 
encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta; 
 

c) O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão ser apresentados 
em cópias autenticadas das folhas do livro diário onde os mesmos se 
encontram transcritos, acompanhados de cópias autenticadas dos termos de 
abertura e encerramento dos respectivos livros, ou por publicações em jornais 
de grande circulação ou diário oficial, quando se tratar de Sociedade Anônima. 
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d) No caso de microempresas ou empresas de pequeno porte, o balanço 
patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica do último Exercício. 
 

e)  As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do 
último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso. 
 

f) O Balanço Patrimonial e as demonstrações contábeis deverão conter assinatura 
do representante legal da empresa licitante e do seu contador, juntamente com o 
número do registro no Conselho Regional de Contabilidade, ou, caso 
apresentadas por meio de publicação, permitir a identificação do veículo de 
publicação e a data de sua publicação. 

 
g) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 
h) A prova de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada 

mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN); 

 
i) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do proponente, por 

meio da Certidão correspondente; 
 

j) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
proponente, por meio da Certidão correspondente; 

 
k) Prova de regularidade relativa a Contribuições Previdenciárias, expedida pela 

Secretaria da Receita Previdenciárias/INSS; 
 

l) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço/FGTS, por meio da apresentação do Certificado de Regularidade de 
Situação-CRS; 

 
m) Prova de inexistência de débitos inadimplido perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
9.4 - Relativos à Habilitação Técnica: 
 

a) Autorização de Funcionamento, emitida pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) ou pelo órgão sanitário competente, publicada no Diário 
Oficial da União (DOU), contemplando a atividade de fabricação de 
medicamento; 

 

b) Licença ou Alvará Sanitário, emitido pelo órgão competente; 
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c) Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle, válido, emitido pela 
ANVISA, publicado no Diário Oficial da União, para a linha de produção 
compatível com o produto objeto deste edital; 
 

d) Certificado de Regularidade ou Termo de Responsabilidade Técnica, vigente, 
pelo Conselho Regional de Farmácia; 
 

e) Documentação do Responsável Técnico da Empresa; 
 

f) Lista de produtos produzidos pela empresa relacionados à proposta do referido 
edital. 
 
 

 
9.4.1 - Os documentos de habilitação técnica serão utilizados como critério de 
eliminação das empresas, devendo atender aos critérios estabelecidos na RDC Nº 24, 
DE 14 DE JUNHO DE 2011, que dispõe sobre medicamentos específicos, dentre eles de 
produtos à base de própolis. 
 
9.4.2 - Se tratando de empresas que terceirizam o controle de qualidade, deverão 
contemplar os métodos e resultados dos testes de controle de qualidade executados por 
laboratórios da REBLAS ou por empresas fabricantes de medicamentos ou produtos 
tradicionais certificados pela ANVISA e o contrato de terceirização. 
 

10.  PROPOSTA DE PREÇOS 
 

10.1 - Cada empresa deverá apresentar proposta contendo expectativa de faturamento e 
% (percentual) da receita líquida a ser repassada para a FUNED. 
 
10.2 – No corpo da proposta, o proponente deverá apresentar: 
 

a) expectativa de prazo para comercialização da tecnologia; 
b) expectativa de valor para remuneração inicial; 
c) percentual de royalties de forma escalonada. 

 
11. DA COMISSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
11.1 - A análise das propostas será feita por Comissão Técnica Multidisciplinar, formada 
por servidores e representantes da Fundação Ezequiel Dias com notório conhecimento na 
área de produção, registro de medicamentos, licitação e contratos. 
 
11.2 - A Comissão será previamente definida em momento anterior ao da habilitação 
técnica, por meio de uma Ordem de Serviço a ser publicada, sendo esta disponibilizada no 
endereço eletrônico www.funed.mg.gov.br. 
 

12.  HABILITAÇÃO: 
 

12.1 – Serão consideradas habilitadas todas as empresas que apresentarem os 
documentos de Habilitação considerados válidos. 

http://www.funed.mg.gov.br/
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12.2 - Os documentos de Habilitação (Envelope 01 e 02) serão conferidos pela Comissão 
mencionada no capítulo 11 deste edital. 
 
12.3 - O resultado das empresas habilitadas será divulgado no endereço eletrônico 
www.funed.mg.gov.br nos prazos avençados no item 6 deste Edital. 
 
12.4 – A abertura do Envelope 3 ocorrerá após decorridos os prazos constantes do item 6 
deste edital, contados da abertura dos demais documentos de habilitação jurídica e técnica 
e será avaliado pela mesma Comissão, auxiliada, se necessário, pelas áreas meio da 
Diretoria de Planejamento e Finanças da FUNED. 
 

13.  DOS PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 
 

13.1 - A abertura dos envelopes contendo a documentação jurídica e técnica deverá ser 
devidamente rubricada pelos membros da Comissão Técnica. 
 
13.2 - Será vencedora a proposta que destinar o maior ganho real/percentual de receita 
líquida para a FUNED. 
 
13.3 - Em caso de empate entre as propostas, o Comitê Técnico considerará isoladamente 
cada item, respeitada a ordem abaixo estabelecida para o desempate e classificação: 
 
 13.3.1 - Menor prazo apresentado para comercialização da tecnologia; 
 13.3.2 - Maior valor apresentando para remuneração inicial; 
 13.3.3 - Maior percentual apresentado de royalties escalonado. 
 

14. APRESENTAÇÃO DO RESULTADO: 
 

14.1 – O resultado final da seleção da proposta vencedora será publicado no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais e disponibilizado na página eletrônica da FUNED. 
 
14.2 - A classificação/habilitação neste Chamamento Público não gera direito à 
contratação, em nenhuma hipótese. 
 

15. ANULAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO EDITAL: 
 

15.1 - O presente Edital poderá ser anulado ou revogado, a critério da Administração, nos 
termos da Lei, não cabendo às empresas participantes qualquer indenização por parte da 
FUNED. 
 

16.  LOCAL E HORÁRIO PARA INFORMAÇÕES: 
 

16.1 - As empresas proponentes poderão solicitar esclarecimentos complementares 
sobre este edital ao NIPAC, por escrito, via e-mail (cpl@funed.mg.gov.br), de segunda a 
sexta-feira, no horário das 09:00 às 17:00 horas, até no prazo máximo de 03 (três) dias 
úteis que antecederem a data marcada para a entrega dos Envelopes.  
 

16.2 - Todos os esclarecimentos complementares deverão conter o número deste edital, 
seguido pelo nome da empresa. 

http://www.funed.mg.gov.br/
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Rua Conde Pereira Carneiro, 80, Gameleira - Belo Horizonte - Minas Gerais. 
Fone: (31) 3314-4767 – (31) 3314-4979 - E-mail: nit.funed@gmail.com 

 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
17.1 - Os participantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração de suas 
propostas, não lhes cabendo qualquer ressarcimento ou indenização. 
 
17.2 - Da abertura dos envelopes e da seleção das propostas serão lavradas atas próprias, 
assinadas pelos membros da Comissão Técnica. 
 
17.3 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Técnica nos termos da legislação 
vigente. 
 
17.4 - No ato de assinatura do contrato, a empresa deverá estar cadastrada /habilitada 
parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
17.5 - A participação dos interessados implica na 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.  
 
17.6 - O presente edital de chamamento público terá a vigência de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado. 
 
Belo Horizonte, 07 de outubro de 2016. 
 
 
 
CARMEN LÚCIA SOARES GOMES 
Vice-Presidente 
Fundação Ezequiel Dias – FUNED 
 


