9/3/2020

SEI/FIOCRUZ - 0232642 - Ofício ICC

OFÍCIO nº 121/2020/DIRETORIA/ICC

Curi ba, 03 de setembro de 2020.

À Sra. Marilda Packer
Centro Internacional de Tecnologia de So ware
Rua do Semeador, 702 - Cidade Industrial De Curi ba
Curi ba - PR

Assunto: Licenciamento do so ware BioterC

Sirvo-me do presente para informar que, com relação ao so ware BioterC2, o Ins tuto Carlos Chagas - ICC, unidade técnico-cien ﬁca da
Fundação Oswaldo Cruz no Estado do Paraná, tem, atualmente, o Centro Internacional de Tecnologia de So ware – CITS como seu único
licenciante.
O so ware BioterC2, avanço tecnológico na área de gestão de biotérios, desenvolvido por pesquisadores do ICC, foi licenciado ao CITS, em
20/09/2016, por meio de contrato constante no Processo n. 25028.000085/2016-14, de forma onerosa, não exclusiva, por um prazo de 5
anos, para sua exploração no território nacional, como consta em publicação do extrato do referido contrato no Diário Oﬁcial da União,
Seção 3, Nº 191, de terça-feira, 4 de outubro de 2016, em sua página 84.
Ainda vale ressaltar que o so ware BioterC, ora ofertado comercialmente, é uma nova versão do so ware original BioterC2. Essa nova
versão é fruto da parceria entre Fiocruz e CITS, conforme prevê o referido contrato, e tem os direitos de propriedade intelectual
compar lhados em partes iguais.
Portanto, a ora ofertada comercialmente versão do referido so ware tem como tulares a Fiocruz e o CITS, sendo o CITS o único autorizado
a fornecer sublicenças a clientes para uso do referido so ware, assim como, prestar serviço de assistência técnica.

Cordialmente,

Bruno Dallagiovanna Muniz
Diretor
Ins tuto Carlos Chagas
Fiocruz Paraná

Documento assinado eletronicamente por BRUNO DALLAGIOVANNA MUNIZ, Diretor(ª) do Ins tuto Carlos Chagas, em 03/09/2020, às
14:42, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.ﬁocruz.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0232642 e o código CRC 10D7AD1B.
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