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ROTA 2030 LINHA V - NOTA DE RETIFICAÇÃO Nº 01 

CHAMADAS DE PROPOSTAS INTEC+ Nº 01/2021 

 

Programa Prioritário: Biocombustíveis, Segurança Veicular e Propulsão Alternativa à 

Combustão 

 

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – Fundep - torna pública à comunidade a nota de 

retificação nº 1 da Chamada de Propostas INTEC+ 01/2021, no âmbito do Programa Rota 2030, 

Linha V. Foi realizada a correção do prazo de licenciamento exclusivo dos desenvolvimentos 

tecnológicos passíveis de proteção intelectual por parte de empresas e startups de 18 para 36 

meses.  

Onde se lê: 

13. PROPRIEDADE INTELECTUAL E SIGILO 

 (...) 

d) Excepcionalmente nesta chamada, caso a(s) empresa(s) ou startup manifeste(m) o interesse 

de exercer o direito de preferência no licenciamento exclusivo, terá(ão) o prazo para explorar 

comercialmente a propriedade intelectual licenciada por até 18 (dezoito) meses a partir da 

assinatura de instrumento jurídico que formalize o licenciamento. Findo o prazo de 

exploração, o objeto poderá ser licenciado a outras instituições, independente da aprovação 

da(s) empresa(s) ou startup. Este prazo poderá ser revisto em casos imprevistos que impeçam 

a exploração comercial mediante justificativa e aprovação da ICT. 

  

 

Leia-se: 

13. PROPRIEDADE INTELECTUAL E SIGILO 

 (...)  

 d) Excepcionalmente nesta chamada, caso a(s) empresa(s) ou startup manifeste(m) o interesse 

de exercer o direito de preferência no licenciamento exclusivo, terá(ão) o prazo para explorar 

comercialmente a propriedade intelectual licenciada por até 36 (trinta e seis) meses a partir 

da assinatura de instrumento jurídico que formalize o licenciamento. Findo o prazo de 

exploração, o objeto poderá ser licenciado a outras instituições, independente da aprovação 

da(s) empresa(s) ou startup. Este prazo poderá ser revisto em casos imprevistos que impeçam 

a exploração comercial mediante justificativa e aprovação da ICT. 

  

As demais disposições permanecem inalteradas. 
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