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Check-list : voltado para a instrução processual
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Minuta do instrumento jurídico: uniformizar atuação das Procuradorias

3

Parecer jurídico: apontar princípios aplicáveis e fundamentos legais dos instrumentos jurídicos

1

Dirimir dúvidas suscitadas pelas unidades da PGF sobre o tema CT&I

2

Solucionar conflitos entre unidades

INSTRUMENTOS COM PARECERES E MINUTAS APROVADAS
1. Acordo de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – APPD&I
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2. Acordo de Cooperação Internacional para Ciência, Tecnologia e Inovação
3. Aquisição ou Contratação de Produto ou Serviço para Pesquisa e
Desenvolvimento
4. Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados em P&D
5. Outorgas de Uso de Laboratórios, Equipamentos, Instrumentos, Materiais de
demais instalações existentes nas dependências da ICT Pública

EM ELABORAÇÃO
1. Contratos que envolvem Transferência de Tecnologia no Marco Legal de CT&I
2. Conceito de ICT Pública

DECRETO N. 9.283/18

Art. 27. Os órgãos e as entidades da administração pública poderão contratar
diretamente ICT pública ou privada, entidades de direito privado sem fins
lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcio, voltadas para
atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológica no setor,
com vistas à realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico
específico ou obtenção de produto, serviço ou processo inovador,...
(...)
§ 3º Caberá ao contratante descrever as necessidades de modo a permitir
que os interessados identifiquem a natureza do problema técnico existente e
a visão global do produto, do serviço ou do processo inovador passível de
obtenção, dispensadas as especificações técnicas do objeto devido à
complexidade da atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação ou por
envolver soluções inovadoras não disponíveis no mercado.

ENCOMENDA
TECNOLÓGICA
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
PELO ESTADO BRASILEIRO PARA O
ENFRENTAMENTO DA COVID-19

Marco Legal de CT&I
MUDANÇA DE PARADIGMA

EC n. 85/15

Principais eixos da Emenda 85/15
✓Estabelece a Política de estímulo à Ciência, Tecnologia e Inovação como POLÍTICA DE ESTADO
✓Adoção do termo INOVAÇÃO em conjunto com Ciência e Tecnologia como indicador de
INTEGRAÇÃO necessária com a iniciativa privada
✓Adoção da TEORIA DA TRÍPLICE HÉLICE (Henry Etzkovitz) – Hélice Quádrupla ou Quíntupla?
✓DESCONCENTRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO de poderes para fins de densificação regulamentar
local e regional do sistema de C,T&I: capilarização, flexibilização e adequação local

1 – INTEGRAÇÃO da Administração Publica com a iniciativa privada. O conceito de
INOVAÇÃO consiste precisamente no aproveitamento econômico decorrente da
conversão da produção científico-tecnológica em bens e serviços.

A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COMO POLÍTICA CONSTITUCIONAL
PARA O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PRODUTIVO NACIONAL

Marco Legal de CT&I
EC n. 85/15

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será
incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e
socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do
país, nos termos da lei federal.
Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da
inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou
privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos
e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos
inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência
de tecnologia. EC 85/2015

Marco Legal da CT&I
EC n. 85/15

2 - Adoção do termo INOVAÇÃO atrelado à Ciência e à Tecnologia:
Modelo da Hélice Tríplice da Inovação, de Henry Etzkovitz

UNIVERSIDADE

Interação UNIVERSIDADE – INICIATIVA PRIVADA – GOVERNO como
chave para o crescimento econômico e o desenvolvimento social
baseados no conhecimento.
Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação (SNCTI) será organizado em REGIME DE
COLABORAÇÃO ENTRE ENTES, tanto públicos quanto
privados, com vistas a promover o desenvolvimento
científico e tecnológico e a inovação.

GOVERNO

EMPRESA

3 – Possibilidade de transposição, remanejamento
ou transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra poderão ser admitidos, no
âmbito das atividades de ciência, tecnologia e
inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados
de projetos restritos a essas funções, mediante ato
do Poder Executivo, sem necessidade da prévia
autorização legislativa. (art. 167, § 5º).

Marco Legal da CT&I
EC n. 85/15
Alterações Importantes

Art. 167. São vedados:
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um
órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;
§ 5º A transposição, o remanejamento ou a transferência de
recursos de uma categoria de programação para outra poderão
ser admitidos, no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e
inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos
restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem
necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso
VI deste artigo.

4 – O Poder Público concederá apoio financeiro às atividades de
pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas
por universidades e/ou por instituições de educação profissional e
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EC n. 85/15
Alterações Importantes

tecnológica (art. 213, § 2º).

5 - Possibilidade de o Poder Público firmar instrumentos de
cooperação com órgãos e entidades públicos e com entidades
privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos humanos
especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos
de pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de

inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira
assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. (art. 219-A).

MARCO LEGAL DA CT&I

LEI Nº 13.243/16

Marco Legal da CT&I
Lei nº 13.243/16
➢ Estabelece TRÊS IMPORTANTES PILARES que norteiam o desenvolvimento da ciência e tecnologia:

INTEGRAÇÃO
de empresas privadas ao
sistema público de
pesquisa;

➢Altera leis existentes.
➢Introduz dispositivos independentes.

SIMPLIFICAÇÃO
de processos
administrativos,
de pessoal e financeiros
nas ICT; e

DESCENTRALIZAÇÃO
do fomento ao
desenvolvimento de
setores de CTI nos
Estados e Municípios

✓ Altera as seguintes leis:
1. Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (Lei de Inovação)
2. Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro)
3. Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitações)

Marco Legal da CT&I
Lei nº 13.243/16

4. Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011 (RDC)
5. Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993 (Contrato Temporário)
6. Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994 (Fundações de Apoio)

7. Lei no 8.010, de 29 de março de 1990 (Importação)
8. Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990 (Imposto de Importação)
9. Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (Carreiras do Magistério
Federal)

Marco Legal da CT&I
Lei nº 13.243/16
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO CORRELATA

1. Dispensa de licitação para a aquisição de produtos ou a contratação de serviços, inclusive de engenharia, para fins
de pesquisa e desenvolvimento;

2. Regras simplificadas e redução de impostos para importação de material/equipamentos para pesquisa;
3. Permite que professores das universidades públicas em regime de dedicação exclusiva exerçam atividade de
pesquisa também no setor privado, com remuneração;
4. Aumenta o número de horas que o professor em regime de dedicação exclusiva pode dedicar a atividades de sua
especialidade, fora das IFES, de 120 horas para 416 horas anuais (8 horas/semana);
5. Permite que universidades e institutos de pesquisa compartilhem o uso de seus laboratórios e equipes com
empresas, para fins de pesquisa (desde que isso não interfira ou conflite com as atividades precípuas e ordinárias
da própria instituição);
6. Permite que a União financie, faça encomendas diretas e até participe de forma minoritária do capital social de
empresas com o objetivo de fomentar inovações e resolver demandas tecnológicas específicas do país;
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Lei nº 13.243/16
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO CORRELATA

7. Permite que as empresas envolvidas nesses projetos mantenham a propriedade intelectual sobre os resultados
(produtos etc.) das pesquisas desenvolvidas em parceria com ICT pública;
8. Lei de âmbito nacional (podendo ser regulamentada por Estados e Municípios em seus âmbitos – competência
concorrente – Art. 21 da CRFB);
9. ICTs deverão instituir a respectiva POLÍTICA DE INOVAÇÃO;
10. As ICTs poderão ter atuação no exterior (internacionalização);

11. Variedade de formas jurídicas dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) – poderão tomar, dentre outras, a forma
de Fundações de Apoio.

Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa
científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá
outras providências.

Novidades: Reescreveu a maior parte da lei para
atender aos três novos eixos de INTEGRAÇÃO,
SIMPLIFICAÇÃO e DESCENTRALIZAÇÃO

Marco Legal da CT&I
L EI

Nº

10.973/04

L EI DE I NOVAÇÃO

Art. 11. Os PROCESSOS DE IMPORTAÇÃO E DE DESEMBARAÇO
ADUANEIRO de bens, insumos, reagentes, peças e componentes a serem
utilizados em pesquisa científica e tecnológica ou em projetos de
inovação terão TRATAMENTO PRIORITÁRIO e observarão procedimentos
simplificados, nos termos de regulamento, e o disposto no art. 1o da Lei
no 8.010, de 29 de março de 1990, e nas alíneas “e” a “g” do inciso I do
art. 2o da Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990.
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L EI Nº 13.243/16
D ISPOSITIVOS

INDEPENDENTES

Art. 12. Em atendimento ao disposto no § 5o do art. 167 da Constituição Federal, as ICTs e os pesquisadores poderão
TRANSPOR, REMANEJAR OU TRANSFERIR RECURSOS DE CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO PARA OUTRA com o
objetivo de viabilizar resultados de projetos que envolvam atividades de ciência, tecnologia e inovação, mediante
regras definidas em regulamento.
Art. 13. Nos termos previamente estabelecidos em instrumento de concessão de financiamentos e outros estímulos à
pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação, os bens gerados ou adquiridos no âmbito de projetos de estímulo à
ciência, à tecnologia e à inovação serão incorporados, desde sua aquisição, ao patrimônio da entidade recebedora dos
recursos.
§ 1o Na hipótese de instrumento celebrado com pessoa física, os bens serão incorporados ao patrimônio da ICT à qual
o pesquisador beneficiado estiver vinculado.
§ 2o Quando adquiridos com a participação de fundação de apoio, a titularidade sobre os bens observará o disposto
em contrato ou convênio entre a ICT e a fundação de apoio.

Lei nº 13.243/16
Dispositivos independentes
Art. 15. Em consonância com o disposto no § 7o do art. 218 da Constituição Federal, o poder público manterá
mecanismos de fomento, apoio e gestão adequados à internacionalização das ICTs públicas, que poderão exercer
fora do território nacional atividades relacionadas com ciência, tecnologia e inovação, respeitados os estatutos
sociais, ou norma regimental equivalente, das instituições.
§ 1o Observado o disposto no inciso I do art. 49 da Constituição Federal, é facultado à ICT pública desempenhar
suas atividades mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, estrangeiras ou
internacionais.
§ 2o Os mecanismos de que trata o caput deverão compreender, entre outros objetivos, na forma de
regulamento:
I - o desenvolvimento da cooperação internacional no âmbito das ICTs, inclusive no exterior;
II - a execução de atividades de ICTs nacionais no exterior;
III - a alocação de recursos humanos no exterior.
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LEI Nº 10.973/04

Participar minoritariamente do capital social de
empresas, com o propósito de desenvolver
produtos ou processos inovadores.

Redes e projetos internacionais de pesquisa
tecnológica.

PERMITIR O USO DE SEU CAPITAL
INTELECTUAL em projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação.

Possibilidade de
COMPARTILHAR/PERMITIR A UTILIZAÇÃO
de seus laboratórios, equipamentos,

Ações de empreendedorismo
Lei n. 10.973/2004

ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE
AMBIENTES ESPECIALIZADOS E
COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO

tecnológico.

Criação de Parques e Polos Tecnológicos
e Incubadoras de Empresas – como

Formas de incentivo à CT&I

forma de incentivar o desenvolvimento

instrumentos, materiais e demais

tecnológico, o aumento da

instalações, desde que tal permissão não

competitividade e interação entre

interfira diretamente em sua atividade-fim

empresas e ICT,

nem com ela conflite.

CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, mediante contrapartida
financeira ou não financeira.

Prestar serviços técnicos especializados a
instituições públicas ou privadas, em atividades
voltadas à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Outorga de direito de uso ou de exploração de
criação por ela desenvolvida isoladamente ou por
meio de parceria – CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA (LICENCIAMENTO e CESSÃO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL e TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA, NÃO PATENTEÁVEL
E KNOW HOW)

ESTÍMULO À
PARTICIPAÇÃO DAS ICTs
NO PROCESSO DE
INOVAÇÃO

Execução de projetos de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, com transferência
de recursos financeiros públicos – CONVÊNIOS
PARA PD&I

Realização de atividades conjuntas de pesquisa
científica e tecnológica e de desenvolvimento
de tecnologia, produto, serviço ou processo,
inclusive com a iniciativa privada – ACORDOS
DE PARCERIA PARA PD&I

ESTÍMULO À INOVAÇÃO NAS EMPRESAS
Concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de
infraestrutura, destinados a apoiar atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, para atender às prioridades das
políticas industrial e tecnológica nacional, por meio de

Marco Legal da CT&I
Lei n. 10.973/2004
Formas de incentivo à CT&I

1. Incentivos Fiscais
2. Subvenção Econômica
3. Bônus Tecnológico
4. Encomenda Tecnológica
5. Concessão de bolsas
6. Financiamento
7. Participação societária
8. Uso do poder de compra do Estado
9. Fundos de investimentos
10. Fundos de participação
11. Títulos financeiros, incentivados ou não
12. Previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em
contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações
setoriais.

MARCO LEGAL DE CT&I

DECRETO Nº 9.283/2018

✓ Revoga o Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005

Marco Legal de CT&I
Decreto n. 9.283/2018
REGULAMENTA AS LEIS QUE
DISPÕEM SOBRE INCENTIVOS À CTI

✓ Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº
13.243, de 11 de janeiro de 2016, e as alterações por essa
estabelecidas
✓ Estabelece medidas de incentivos à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação
tecnológica, ao alcance da autônoma tecnológica e ao
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.

MARCO LEGAL DE CT&I

PRINCIPAIS DESAFIOS

ELABORAÇÃO POLÍTICA DE INOVAÇÃO DAS ICTs
Art. 15-A. A ICT de direito público deverá instituir sua política de
inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que
orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no
ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da política
nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e
tecnológica nacional.
Parágrafo único. A política a que se refere o caput deverá estabelecer
diretrizes e objetivos:
I - estratégicos de ATUAÇÃO INSTITUCIONAL no ambiente produtivo local,
regional ou nacional;
II - de empreendedorismo, de gestão de incubadoras e de participação no
capital social de empresas;
III - para EXTENSÃO TECNOLÓGICA e PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS;
IV - para COMPARTILHAMENTO E PERMISSÃO DE USO por terceiros de
seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual;
V - de GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DE TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA;

Marco Legal de CT&I
PRINCIPAIS DESAFIOS

ELABORAÇÃO POLÍTICA DE INOVAÇÃO DAS ICTs

Art. 15-A. A ICT de direito público deverá instituir sua política de
inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos que
orientam a transferência de tecnologia e a geração de inovação no
ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da política
nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e
tecnológica nacional.

Parágrafo único. A política a que se refere o caput deverá estabelecer
diretrizes e objetivos:
[...]
VI - para institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica;
VII - para orientação das ações institucionais de capacitação de recursos
humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de
tecnologia e propriedade intelectual;
VIII - para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de
tecnologias com inventores independentes, empresas e outras entidades.

Marco Legal de CT&I
PRINCIPAIS DESAFIOS

ESTRUTURAÇÃO
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT
COMPETÊNCIAS – GESTÃO DE INOVAÇÃO (LEI 10.973/2004)
Art. 16. Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá
dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras
ICTs.

Marco Legal de CT&I
PRINCIPAIS DESAFIOS

§ 1o São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica a que se refere o caput,
entre outras:

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção
das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de
tecnologia;
II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos
de pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei;
III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção
na forma do art. 22;

IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações
desenvolvidas na instituição;

ESTRUTURAÇÃO
NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - NIT
COMPETÊNCIAS – GESTÃO DE INOVAÇÃO (LEI 10.973/2004)
Art. 16. Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de
Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs.
[...]

Marco Legal de CT&I
PRINCIPAIS DESAFIOS

V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas
na instituição, passíveis de proteção intelectual;
VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de
propriedade intelectual da instituição.
VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência
competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as
ações de inovação da ICT;
VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação
gerada pela ICT;
IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em
especial para as atividades previstas nos arts. 6o a 9o;
X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.

IMPORTÂNCIA DA CT&I NO CENÁRIO PANDÊMICO ATUAL (SARSCoV-2 – Novo Coronavírus – COVID-19)

1. Pesquisas envolvendo o desenvolvimento de vacinas contra o novo
coronavírus (SARS-CoV-2);
Exemplos de interação entre governos, universidades e empresas – casos
promissores:

Marco Legal de CT&I
e COVID-19

Sanofi (?), Pfizer, New York University, BioNTech (Alemanha), Oxford
University (financiamento: governo britânico e Imperial College of
London), Johnson & Johnson, Bill & Melinda Gates Foundation (Mais de
US$ 45 bi de investimentos em pesquisas, sobretudo para o
desenvolvimento de vacinas), HongKong CanSino Biologics e Instituto de
Biotecnologia de Pequim;
Mais exemplos: https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=COVID-19 (U.S.
National Library of Medicine)
2. Chamadas públicas para financiamento de pesquisas diretamente
relacionadas ao novo coronavírus (SARS-CoV-2): CNPq, FAPERGS,
FAPEMIG, FAPESP, fundações de amparo e agências de fomento em geral;

IMPORTÂNCIA DA CT&I NO CENÁRIO PANDÊMICO ATUAL
(SARS-CoV-2 – Novo Coronavírus – COVID-19)
3. Desenvolvimento e transferência de tecnologias de combate à pandemia:
respiradores, equipamentos de proteção individual (EPIs), como face shields,

Marco Legal de CT&I
e COVID-19

tecidos inteligentes (nanotecnologia) etc.;

4. Pesquisas envolvendo para auxiliar na elaboração e na execução políticas
públicas de enfrentamento à COVID-19: Caso UFPel x Estado do Rio Grande
do Sul, estudos sobre a eficácia de medicamentos antivirais, visando à
redução da incerteza científica e à elaboração de protocolos de prescrição.

✓Acordo de Parceria para PD&I
✓Dispensa de licitação para aquisição de produto ou serviço para
pesquisa

INSTRUMENTOS
JURÍDICOS

✓Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados em
P&D
✓Outorgas de uso de laboratórios

✓Termo de Outorga – Instrumento utilizado para concessão de
bolsas, auxílios, bônus tecnológico e subvenção econômica
✓Contratos que envolvem transferência de tecnologia

INSTRUMENTOS JURÍDICOS DO
MARCO LEGAL DE CT&I

ACORDO DE PARCERIA PARA PD&I
PARECER nº 01/2019/CPCTI/PGF/AGU

➢ Art. 9º, da Lei nº 10.973/04 e arts. 35 a 37 do Decreto nº 9.283/18
• “Art. 9º É facultado à ICT celebrar acordos de parceria com instituições
públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa
científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto,
serviço ou processo. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)”

ACORDO DE
PARCERIA PARA PD&I

➢ Com transferências de recursos – do parceiro privado para o público – art.
35, §6º, Decreto nº 9.283/18:
• “§ 6º O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação
poderá prever a transferência de recursos financeiros dos parceiros
privados para os parceiros públicos, inclusive por meio de fundação de
apoio, para a consecução das atividades previstas neste Decreto.”
➢ Parecer nº 001/2019/CPCTI/DEPCONSU/PGF/AGU- duas minutas:
•

Sem transferência de recursos

•

Com transferência de recursos do parceiro privado para o público

➢ Interveniência de fundação de apoio: Art. 1º, §7º, da Lei nº 8.958/94:
• § 7o Os recursos e direitos provenientes dos projetos de que trata
o caput e das atividades e dos projetos de que tratam os arts. 3o a
9o, 11 e 13 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, poderão ser
repassados pelos contratantes diretamente para as fundações de
apoio. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

ACORDO DE
PARCERIA PARA PD&I
Acordo de parceria com
transferência de recursos –
parceiro privado para o
público

➢ Art. 1o Possibilidade de pagamento de bolsas: Art. 35, Decreto nº
9.283/18:

• § 4º O servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o estudante de
curso técnico, de graduação ou de pós-graduação, envolvidos na
execução das atividades previstas no caput poderão receber bolsa de
estímulo à inovação diretamente da ICT a que estiverem vinculados, de
fundação de apoio ou de agência de fomento, observado o disposto no §
4º do art. 9º da Lei nº 10.973, de 2004.

➢ Transferência de recursos sem a interveniência de fundação de apoio:

ACORDO DE
PARCERIA PARA PD&I
Acordo de parceria com
transferência de recursos –
parceiro privado para o
público

• Recomendação de que o plano de trabalho possa conter, mediante
negociação com o parceiro privado, possibilidade de modificação do
aporte de recursos ao projeto, inclusive quando implicar alteração de até
vinte por cento nas dotações estimadas ou na distribuição entre grupos de
natureza de despesa, sendo o caso de aplicar o disposto no inc. I do §1º
do art. 43 do Decreto nº 9.283, de 2018, de forma supletiva (convênio
para PD&I)

ACORDO DE PARCERIA PARA PD&I –
CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS DO INSTRUMENTO JURÍDICO
Acordo de parceria com transferência de recursos – parceiro privado para o público

➢

Cláusula de prestação de contas.

• Decreto nº 9.283/18:
Art. 35. (...)
§ 6º O acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação poderá prever a
transferência de recursos financeiros dos parceiros privados para os parceiros públicos, inclusive
por meio de fundação de apoio, para a consecução das atividades previstas neste Decreto.
§ 7º Na hipótese prevista no § 6º, as agências de fomento poderão celebrar acordo de parceria
para pesquisa, desenvolvimento e inovação para atender aos objetivos previstos no art. 3º da Lei nº
10.973, de 2004 .
§ 8º A prestação de contas da ICT ou da agência de fomento, na hipótese prevista no § 6º, deverá
ser disciplinada no acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação.

ACORDO DE PARCERIA PARA PD&I –
REQUISITOS - INSTRUÇÃO PROCESSUAL

➢ Sem licitação ou chamamento público – art. 36 do Decreto nº 9.283/18:
“Art. 36. A celebração do acordo de parceria para pesquisa, desenvolvimento e inovação dispensará licitação
ou outro processo competitivo de seleção equivalente.”
➢ Parecer técnico – art. 50 da Lei nº 9.784/99 – Princípio da motivação dos atos administrativos – vide Parecer n.
001/2019/CPCTI/DEPCONSU/PGF/AGU – item 40.
➢ Aprovação da autoridade competente sobre o Parecer Técnico – inciso VII do art. 50 da Lei nº 9.784/99.

ACORDO DE PARCERIA PARA PD&I –
REQUISITOS - INSTRUÇÃO PROCESSUAL

➢ Plano de Trabalho – art. 35, §1º, do Decreto nº 9.283/18 – elementos mínimos:
I - a descrição das atividades conjuntas a serem executadas, de maneira a assegurar discricionariedade aos
parceiros para exercer as atividades com vistas ao atingimento dos resultados pretendidos;
II - a estipulação das metas a serem atingidas e os prazos previstos para execução, além dos parâmetros a
serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas, considerados os riscos inerentes aos projetos
de pesquisa, desenvolvimento e inovação;
III - a descrição, nos termos estabelecidos no § 3º, dos meios a serem empregados pelos parceiros; e
IV - a previsão da concessão de bolsas, quando couber, nos termos estabelecidos no § 4º.
§ 2º O plano de trabalho constará como anexo do acordo de parceria e será parte integrante e indissociável
deste, e somente poderá ser modificado segundo os critérios e a forma definidos em comum acordo entre
os partícipes.

ACORDO DE PARCERIA PARA PD&I –
CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS DO INSTRUMENTO JURÍDICO
➢ Titularidade da propriedade intelectual e a participação da exploração das criações resultantes da parceria – art.

37 do Decreto nº 9.283/18:
❖

Assegurar aos signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de tecnologia – previsão
obrigatória no acordo;

❖

Possibilidade da ICT pública ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual
mediante compensação financeira ou não financeira, desde que economicamente mensurável, inclusive quanto
ao licenciamento da criação à administração pública sem o pagamento de royalty ou de outro tipo de
remuneração; e

❖

Cessão integral – previsão de perda do direito caso o cessionário não comercialize a criação no prazo e nas
condições definidos no acordo, situação em que os direitos de propriedade intelectual serão revertidos em favor
da ICT pública, conforme disposto em sua política de inovação.

ACORDO DE PARCERIA PARA PD&I –
CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS DO INSTRUMENTO JURÍDICO

➢

Vigência do acordo de parceria:
❖

§3º do Art. 9ª-A da Lei nº 10.973/04: “A vigência dos instrumentos jurídicos aos quais se refere o caput deverá
ser suficiente à plena realização do objeto, admitida a prorrogação, desde que justificada tecnicamente e
refletida em ajuste do plano de trabalho.”

❖ ON AGU nº 44/2014: “A vigência do convênio deverá ser dimensionada segundo o prazo previsto para o
alcance das metas traçadas no plano de trabalho, não se aplicando o inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93.”

❖ Não é permitida a vigência por prazo indeterminado.

➢

Prorrogação do acordo de parceria:
❖ Previsão expressa no instrumento;

ACORDO DE PARCERIA
PARA PD&I
CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS DO
INSTRUMENTO JURÍDICO

❖ Não alteração do objeto;
❖ Declaração expressa do interesse dos partícipes na prorrogação;
❖ Justificativa por escrito; e
❖ Existência de prévia autorização da autoridade competente.

➢ Prescindibilidade de comprovação de regularidade fiscal – ICT
Pública:

▪ Não há repasse de recursos públicos;

ACORDO DE PARCERIA
PARA PD&I

▪ Não há imposição legal ou normativa; e
▪ Somente documentos de regularidade jurídica:

INSTRUÇÃO PROCESSUAL
✓ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social;
✓ Documentos dos responsáveis legais da pessoa
jurídica;
✓ CNPJ;
✓ Ausência de conflito de interesses – Lei nº 12.813/13;
e
✓ Comprovante de endereço.

ACORDO DE PARCERIA PARA PD&I
Parecer n. 01/2020/CNPDI/CGU/AGU, da Câmara Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação - CNPDI/DECOR/CGU/AGU:
Contrato de
Prestação de
Serviços PD&I

Acordo de Parceria com
transferência de recursos do
parceiro privado para o público

Dispensa de comprovação de regularidade
contratado/parceiro privado quando:

fiscal

(inclusive

Outorga de uso de laboratórios

previdenciária)

e

trabalhista

do

I - Tratar-se dos instrumentos jurídicos previstos no Marco Legal de CT&I que prevejam somente repasses
financeiros do parceiro privado para o público; e
II - envolver atividades de Pesquisa Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PD&I), nos termos do
Art. 3º da Lei nº 10.973/04 (Lei de Inovação)

ACORDO DE PARCERIA
PARA PD&I
INSTRUÇÃO PROCESSUAL

➢ Análise da parceria pelo Núcleo de Inovação Tecnológica - art.
16, §1º, inciso IX, da Lei nº 10.973/04 – análise da titularidade da
PI e da exploração dos resultados.
➢ Prévia manifestação do órgão jurídico – ICT pública.

➢ Documentos da fundação de apoio – se houver interveniência.

ACORDO DE PARCERIA PARA PD&I –
Celebração de alianças estratégicas – constituição de ambientes
promotores de inovação

➢ Acordo de parceria para celebração de uma aliança
estratégica, visando à consolidação do Centro de Tecnologia
de Vacinas (CTVacinas), celebrado entre a UFMG e a FIOCRUZ,
com a FUNDEP e da FIOTEC como intervenientes – ambiente
promotor de inovação.
➢ Parecer n. 00643/2019/JUR/PFUFMG/PGF/AGU
➢ NUP: 23072.037149/2019-14

CAPÍTULO II - DO ESTÍMULO À CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES
ESPECIALIZADOS E COOPERATIVOS DE INOVAÇÃO
• Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas
agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças

ACORDO DE PARCERIA
PARA PD&I

estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo
empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades
de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos,
processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de tecnologia.

Celebração de alianças estratégicas –
Lei nº 10.973/04

(Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)
• Parágrafo único. O apoio previsto no caput poderá contemplar as redes e os
projetos

internacionais

de

pesquisa

tecnológica,

as

ações

de

empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação,
inclusive incubadoras e parques tecnológicos, e a formação e a capacitação de
recursos humanos qualificados. (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016) (grifei)

➢ PARECER n. 00003/2019/CNPDI/CGU/AGU, da Câmara
Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da
Consultoria-Geral da União/AGU, assim definiu “aliança
estratégica”:

ACORDO DE PARCERIA
PARA PD&I
Celebração de alianças estratégicas –
Lei nº 10.973/04

“9. Portanto, constata-se que a “aliança estratégica” (artigo
3º da Lei n. 10.973/04 e artigo 3º do Decreto n. 9.283/18) é
norma genérica de empoderamento do Poder Público,
voltada a estimular parcerias entre o Estado e instituições
públicas ou privadas para o desenvolvimento de atividades
de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de
produtos, processos e serviços inovadores e a transferência
e a difusão de tecnologia.”

➢ Conforme Caio Barbosa (2019) “A relevância dada à formação
de ambientes promotores de inovação deriva do conceito de
que a força criativa que conduz à inovação tecnológica
depende, em larga medida, do surgimento de condições
favoráveis à atuação integrada do poder público, de
Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação – ICTs
(incluindo universidades) – e de empresas de base tecnológica,
ensejando a famosa tríade governo x universidade x indústria.”
(in Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil).

“Art. 2º Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se:
(...)

ACORDO DE PARCERIA
PARA PD&I
Celebração de alianças
estratégicas – Decreto
9.283/18

II - ambientes promotores da inovação - espaços propícios à
inovação e ao empreendedorismo, que constituem ambientes
característicos da economia baseada no conhecimento, articulam as
empresas, os diferentes níveis de governo, as Instituições
Científicas, Tecnológicas e de Inovação, as agências de fomento ou
organizações da sociedade civil, e envolvem duas dimensões:”
a) Ecossistemas de inovação – infraestrutura + celebração de
ajustes (pólos e parques tecnológicos);
b) Mecanismos de geração de empreendimentos – apoio a
empreendimentos inovadores - incubadoras de empresas,
aceleradoras de negócios, espaços abertos de trabalho
cooperativo e laboratórios abertos de prototipagem de produtos
e processos.

ACORDO DE PARCERIA PARA PD&I –
Celebração de alianças estratégicas
Objetivos principais da parceria entre UFMG e FIOCRUZ para consolidação do ambiente de inovação:

1) Consolidação e ampliação da infraestrutura do CTVacinas;
a) Geração e transmissão de conhecimentos relativos ao desenvolvimento e inovação tecnológica em vacinas
e kits de imunodiagnóstico;
b) Identificação e produção de insumos biológicos com caráter inovador para serem utilizados como
componentes de vacinas e kits de imunodiagnóstico:
c) Desenvolvimento de testes de imunodiagnóstico e testes baseados em detecção de DNA/RNA de
patógenos;
d) Prototipagem de produtos relativos as atividades descritas nos itens a, b e c;
e) Estabelecimento de parcerias pata a transferência de tecnologias para o setor industrial;
f) Criação de empresas de base tecnológicas (spinoffs) para produção e comercialização de produtos
desenvolvidos;
g) Oferecimento de serviços de análises laboratoriais relacionados às áreas de bioquímica, biotecnologia,
imunologia e bioinformática, bem como de desenvolvimento de tecnologia, consultorias, capacitação e cursos
de treinamento para empresas e grupos de pesquisa acadêmica.
COVID19 – o ambiente está desenvolvendo uma nova vacina, decorrente da parceria, bem como
produzindo testes para diagnóstico da doença, tudo decorrente desse ambiente interativo.

AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO
PARECER nº 02/2019/CPCTI/PGF/AGU

AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO:
PREVISÃO NORMATIVA

➢ Dispensa de licitação: Lei nº 8.666/93
Art. 24. É dispensável a licitação:
XXI - para a aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento, limitada, no caso de
obras e serviços de engenharia, a 20% (vinte por cento) do valor de que trata a alínea “b” do inciso I
do caput do art. 23; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

➢ Conceito de produto para pesquisa e desenvolvimento: Lei nº 8.666/93
Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:
XX - produtos para pesquisa e desenvolvimento - bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade
de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados
em projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante. (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO RELACIONADA
DIRETAMENTE COM PESQUISAS SOBRE O CORONAVÍRUS:

➢ Dispensa de licitação prevista na Lei nº 13.979/20 – dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019:
“Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus de que trata esta Lei.”

➢ Dispensa de licitação para aquisição de produto para pesquisa e desenvolvimento – art. 24, inciso XXI c/c art.
6º, inciso XX, da Lei nº 8.666/93.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PD&I
PARECER n. 00002/2020/CP-CT&I/PGF/AGU

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PD&I
➢ Lei nº 10.973/04: “
Art. 8º. É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços técnicos especializados
compatíveis com os objetivos desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, à maior competitividade das
empresas.”

➢ Partes - interesses contrapostos
• CONTRATADA: Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
• CONTRATANTE: Instituições públicas ou privadas

➢ ICT - Órgão ou entidade da administração pública (...) ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos
legalmente constituída sob as leis brasileiras, (...) que inclua em sua missão institucional (...) pesquisa básica
ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou
processos.

➢ Objeto:
• serviços técnicos especializados compatíveis com os objetivos desta Lei
[10.973/04], nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros objetivos, à

CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA PD&I

maior competitividade das empresas
❖ Serviços já existentes para serem contratados no portfólio da
ICT (por exemplo: testes, validações, etc.)
ou
❖ Pesquisa (embora menos frequente).
➢ Decreto nº 9.283/18 foi silente quanto a este contrato.

➢ Manifestação do Núcleo de Inovação Tecnológica - análise técnica
sobre a natureza dos serviços a serem prestados, verificação se o objeto
está de acordo com as orientações e balizas contidas na Política de
Inovação da ICT, manifestação sobre a titularidade da propriedade
intelectual decorrente de eventual criação/inovação, cláusula de sigilo,

CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA PD&I

etc.
➢ Manifestação técnica, devidamente aprovada pela autoridade
competente.
➢ Aplicação da Lei nº 8.666/93 - Apenas no que compatível com a
natureza do contrato - Vigência, Prorrogação, Alterações. Não há crédito
orçamentário envolvido. Contrato de receita. Possibilidade de
prorrogações a depender do desenvolvimento do serviço, devidamente
justificadas.
➢ Formalização: necessária, por escrito.

➢ Plano De Trabalho: recomendável, embora não exista exigência legal.
Mesmo diante da omissão legislativa, recomendável a confecção de tal
documento, de forma detalhada, a fim de garantir efetividade e
segurança jurídica à Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação
contratada. Sugestão de aplicação do art. 35 do Decreto nº 9.283/18 –

acordo de parceria.
➢ Pagamento de recursos humanos – adicional variável (retribuição por

CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARA PD&I

serviços prestados), não bolsa, ficando sujeito à incidência dos tributos
e contribuições aplicáveis à espécie, vedada a incorporação aos

vencimentos, à remuneração ou aos proventos, bem como a referência
como base de cálculo para qualquer benefício, adicional ou vantagem
coletiva ou pessoal.
➢ Possibilidade de interveniência de fundação de apoio – art. 18,

parágrafo único da Lei nº 10. 973/04 – atuação nas atividades meio.
➢ Desnecessidade de licitação ou qualquer outro processo seletivo
equivalente – Lei nº 10.973/04 silente quanto a este requisito.
Demanda espontânea, oriunda do setor privado.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
PD&I
Parecer n. 01/2020/CNPDI/CGU/AGU, da Câmara Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação - CNPDI/DECOR/CGU/AGU:
Contrato de
Prestação de
Serviços PD&I

Acordo de Parceria com
transferência de recursos do
parceiro privado para o público

Outorga de uso de laboratórios

Dispensa de comprovação de regularidade fiscal (inclusive previdenciária) e trabalhista do
contratado/parceiro privado quando:

I - Tratar-se dos instrumentos jurídicos previstos no Marco Legal de CT&I que prevejam somente repasses
financeiros do parceiro privado para o público; e
II - envolver atividades de Pesquisa Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PD&I), nos termos do
Art. 3º da Lei nº 10.973/04 (Lei de Inovação)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PD&I
Titularidade da PI decorrente do contrato:

➢ A prestação do serviço não visa à obtenção de uma criação/inovação.
➢ Resultados dos serviços prestados pertencem à contratante (não os meios, o processo, etc. para a prestação
do serviço, que pertencem à ICT contratada).
• Caso sobrevenha a obtenção de um resultado inovador (criação/inovação), a título de cautela, pode ser
previsto no contrato uma cláusula específica de proteção à propriedade intelectual.
• Caberá ao NIT disciplinar proteção da propriedade dos eventuais resultados, com base na política de inovação
da ICT.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PD&I
CÂMARA PERMANENTE DE CT&I DA PGF/AGU:

Duas minutas elaboradas pela Câmara Permanente de CT&I:

• Com interveniência de Fundação de Apoio para recebimento e gestão dos recursos
• Sem interveniência de Fundação de Apoio – recebimento direto dos recursos pela ICT
• Lista de verificação (Checklist)
• PARECER n. 00002/2020/CP-CT&I/PGF/AGU00002/2020/CP-CT&I/PGF/AGU
ARECER n. 00002/2020/CP-CT&I/PGF/AGU
PARECER n. 00002/2020/CP-CT&I/PGF/AGU

OUTORGAS DE USO DE LABORATÓRIOS,
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E DEMAIS INSTALAÇÕES
PARECER n. 00001/2020/CP-CT&I/PGF/AGU

Art. 4º A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou
não financeira e por prazo determinado, nos termos de contrato ou
convênio: (Redação pela Lei nº 13.243, de 2016)

OUTORGAS DE USO DE
LABORATÓRIOS,
EQUIPAMENTOS E DEMAIS
INSTALAÇÕES
Previsão legal:
Lei nº 10.973/04:

I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos,
materiais e demais instalações com ICT ou empresas em ações
voltadas à inovação tecnológica para consecução das atividades de
incubação, sem prejuízo de sua atividade finalística; (Redação pela
Lei nº 13.243, de 2016)

II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos,
instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas
próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas
voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação,
desde que tal permissão não interfira diretamente em sua
atividade-fim nem com ela conflite; (Redação pela Lei nº 13.243,
de 2016)
III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação. (Redação pela Lei nº 13.243,
de 2016)

A outorga de uso de laboratórios deve estar inserida no contexto
da política institucional de inovação da ICT Pública:

OUTORGAS DE USO DE
LABORATÓRIOS,
EQUIPAMENTOS E DEMAIS
INSTALAÇÕES
Previsão legal:
Lei nº 10.973/04:

Art. 15-A. A ICT de direito público deverá instituir sua política de
inovação, dispondo sobre a organização e a gestão dos processos
que orientam a transferência de tecnologia e a geração de
inovação no ambiente produtivo, em consonância com as
prioridades da política nacional de ciência, tecnologia e inovação
e com a política industrial e tecnológica nacional. (Incluído pela
Lei nº 13.243, de 2016)

Parágrafo único. A política a que se refere o caput deverá
estabelecer diretrizes e objetivos: (Incluído pela Lei nº 13.243, de
2016)
(...)
IV - para compartilhamento e permissão de uso por terceiros de
seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital
intelectual; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016).

➢ Interpretação ampliativa do termo “contrato” prevista no caput do
art. 4º da Lei nº 10.973/04 – não limitação da outorga a somente

OUTORGAS DE USO DE
LABORATÓRIOS,
EQUIPAMENTOS E DEMAIS
INSTALAÇÕES

contratos, mas sim abrangendo os institutos administrativos de

outorga de uso de bens públicos a particulares: autorização,
permissão e concessão administrativas de uso.
➢ O que fará o administrador optar pela a autorização, a permissão ou
a concessão de uso, será o grau na atribuição do uso especial e na

Abrangência da previsão legal

vinculação do usuário com a Administração, o que deverá ser
aferido caso a caso.
➢ Interpretação da expressão “permissão” prevista no inciso II, art. 4º,
da Lei nº 10.973/04 – ser possível usar, ser permitido usar.

❖ Uso exclusivo no interesse de terceiros interessados – ICTs,

OUTORGAS DE USO DE
LABORATÓRIOS,
EQUIPAMENTOS E DEMAIS
INSTALAÇÕES

empresas e pessoas físicas.
❖ Se houver interesses recíprocos – Acordo de Parceria (art. 9º, Lei nº
10.973/04) ou Convênio para PD&I (art. 38 do Decreto nº 9283/18).
❖ Dispensa de licitação – art. 24, inciso XXXI, da Lei nº 8.666/93,

Finalidade da celebração

observados os princípios gerais de contratação constantes na Lei nº
10.973/04.

➢ Previsão em contrato, se concessão de uso, ou em termo precário,

OUTORGAS DE USO DE
LABORATÓRIOS,
EQUIPAMENTOS E DEMAIS
INSTALAÇÕES

se permissão ou autorização;

➢ Contrapartida financeira ou não financeira (avaliação técnica do
setor competente + manifestação do NIT);
➢ Tempo determinado – não aplicação do art. 57 da Lei nº 8.666/93 –

Requisitos para a outorga de uso:
instrução processual

não há crédito orçamentário envolvido, já que a remuneração é
paga pelo contratado.

OUTORGAS DE USO DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS
INSTALAÇÕES:
Requisitos para a outorga de uso – instrução processual

➢ Finalidade voltada para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação;

Motivação do Ato
Administrativo
(Justificativa)

➢ Obediência às normas internas e/ou política de inovação da ICT Pública;

➢ Aprovação da concessão de uso nas instâncias internas competentes;
➢ Observância de disponibilidade do espaço e/ou equipamentos;
➢ Não interferência direta na atividade-fim da ICT pública;

➢ Ausência de conflito com a atividade-fim da ICT pública;

OUTORGAS DE USO DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS
INSTALAÇÕES:
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

➢ Assegurar a igualdade de oportunidades a empresas e demais organizações interessadas (parágrafo único do
art. 4º da Lei nº 10.973/04). Como? Exemplos:
✓ Chamamento público;
✓ Vigência dos termos e contratos;
✓ Não exclusividade no uso (credenciamento) - compatibilidade com o sigilo das pesquisas;
➢ Omissão do Decreto nº 9.283/18 sobre o instituto;
➢ Definição pela Política Institucional de Inovação;
➢ Possibilidade de uso exclusivo do laboratório – justificativa técnica (questões de sigilo das pesquisas, por
exemplo).

OUTORGAS DE USO DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS
INSTALAÇÕES:
OUTROS REQUISITES DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL

➢ Interveniência de fundação de apoio – parágrafo único do art. 18 da Lei nº 10.973/04 c/c §7º do art. 1º da Lei nº

8.958/94 (realização exclusiva da gestão de recursos oriundos de receitas próprias, sem vinculação a projeto
específico).
➢ Propriedade intelectual – pertencente às ICTs, empresas e pessoas físicas outorgadas. Não há atividades de
mútua colaboração, apenas o uso do espaço.
➢ Garantias contratuais – art. 56 da Lei nº 8.666/93 – faculdade - sugestão de inclusão de cláusula no contrato, à
vista da estrutura do laboratório e de seus equipamentos – análise a ser tecnicamente motivada.
➢ Parecer n. 01/2020/CNPDI/CGU/AGU, da Câmara Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação -

CNPDI/DECOR/CGU/AGU – dispensa de regularidade previdenciária, fiscal e trabalhista.

TERMO DE OUTORGA
Parecer nº 07/2019/CP-CT&I/PGF/AGU

TERMO DE OUTORGA
• Instrumento jurídico para a concessão de bolsas, auxílios, bônus tecnológicos e subvenções
econômicas.
• Meio para a formalização da atividade de fomento de atividades de ciência, tecnologia e inovação.

Lei nº 10.973/2004

Lei nº 10.973/2004

Art. 9º-A. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios são autorizados a conceder recursos para a execução de
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação às ICTs ou diretamente aos
pesquisadores a elas vinculados, por termo de outorga, convênio, contrato ou
instrumento jurídico assemelhado.

Art. 34. O termo de outorga é o instrumento jurídico utilizado para concessão
de bolsas, de auxílios, de bônus tecnológico e de subvenção econômica.

TERMO DE OUTORGA

QUEM PODE CONCEDER?
União, Estados, DF, Autarquias
Público. União, Estados, DF e Municípios, suas respectivas
autarquias e empresas controladas.

Privado. Empresas, fundações e associações.
Beneficiários
Pessoas físicas (pesquisadores, inventores, servidores
públicos etc.) e jurídicas (empresas, fundações, associações)
públicas ou privadas.

Pesquisadores, servidores,
empresas

TERMO DE OUTORGA
Previsão normativa: Lei nº 10.973/04

Art. 19. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as ICTs e suas agências de fomento
promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos
inovadores em empresas brasileiras e em entidades brasileiras de direito privado sem fins lucrativos,
mediante a concessão de recursos financeiros, humanos, materiais ou de infraestrutura a serem
ajustados em instrumentos específicos e destinados a apoiar atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, para atender às prioridades das políticas industrial e tecnológica
nacional.
§ 2º-A. São instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, quando aplicáveis, entre outros:
I - subvenção econômica;
IV - bônus tecnológico;
VII - concessão de bolsas;

TERMO DE OUTORGA
Finalidade da celebração do Termo de Outorga – CONCESSÃO DE:

Bolsa. Aporte de recursos financeiros, em
benefício de pessoa física, que não importe
contraprestação de serviços, destinado à
capacitação de recursos humanos ou à execução
de projetos de pesquisa científica e tecnológica
e desenvolvimento de tecnologia, produto ou
processo e às atividades de extensão tecnológica,
de proteção da propriedade intelectual e de
transferência de tecnologia.

Auxílio. Aporte de recursos financeiros, em benefício
de pessoa física, destinados aos projetos, aos
programas e às redes de pesquisa, desenvolvimento
e inovação, diretamente ou em parceria; às ações de
divulgação científica e tecnológica para a realização
de eventos científicos; à participação de estudantes
e de pesquisadores em eventos científicos; à
editoração de revistas científicas; e às atividades
acadêmicas em programas de pós-graduação stricto
sensu

FINALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE OUTORGA

Concessão de:
ICT/

• Bônus Tecnológico. Subvenção a microempresas e a
empresas de pequeno e médio porte, com base em
dotações orçamentárias de órgãos e entidades da
administração pública, destinada ao:

Concedente

I pagamento de compartilhamento e uso de
infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento

Concedente

tecnológicos;

II - contratação de serviços tecnológicos especializados
ou transferência de tecnologia, quando esta for
meramente complementar àqueles serviços, nos termos
de regulamento.

ICT

Beneficiário

Beneficiário

FINALIDADE DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE OUTORGA

Concessão de:
Subvenção econômica: Instrumento de estímulo à inovação nas empresas, consistente na alocação de recursos
destinados a desonerar as empresas nacionais dos custos e riscos inerentes à pesquisa e ao desenvolvimento de
produtos e processos, especialmente àqueles de interesse público ou de natureza estratégica para o país.
Características:
✓ Não reembolsável;
✓ Exige contrapartida do beneficiário;
✓ Pode ser aplicada em despesa de capital ou de custeio; e
✓ Não é exclusiva para empresas de micro, pequeno e médio porte (como no BT)

TERMO DE OUTORGA
Requisitos para a celebração:
➢ Ampla discricionariedade dos concedentes para disciplinar em sua política de inovação as condições, os
valores, os prazos e as responsabilidades das partes;
➢ Deverá haver um processo seletivo, que não é o mesmo que processo licitatório;

➢ A modificação poder ser feita unilateralmente pelo beneficiário de modo justificado se (i) obedecer a critérios
previamente estabelecidos pelo concedente, (ii) representar alteração de até 20% do valor da dotação
orçamentária estimada e (iii) não altere o valor global do projeto.
➢ A prestação de contas é simplificada.

TERMO DE OUTORGA
Decreto nº 9.283/2016
Art. 34. O termo de outorga é o instrumento jurídico utilizado para concessão de bolsas, de auxílios, de bônus
tecnológico e de subvenção econômica.

§ 1º Cada órgão ou entidade estabelecerá em ato normativo as condições, os valores, os prazos e as
responsabilidades dos termos de outorga que utilizar, observadas as seguintes disposições:
I - a vigência do termo de outorga terá prazo compatível com o objeto da pesquisa;
II - os valores serão compatíveis com a complexidade do projeto de pesquisa e com a qualificação dos profissionais;
III - os critérios de seleção privilegiarão a escolha dos melhores projetos, segundo os critérios definidos pela
concedente; e
IV - o processo seletivo assegurará transparência nos critérios de participação e de seleção.

CONTRATOS QUE ENVOLVEM TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA NO MARCO LEGAL DE CT&I.

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA, NÃO
PATENTEÁVEL OU DE KNOW-HOW
Relatora: Deolinda Vieira Costa (PF/FIOCRUZ)
CONCEITO

Transmissão de conhecimentos técnicos (processos ou
produtos), não amparadas por direito de propriedade
industrial depositados ou concedidos no Brasil (Knowhow).
PRESSUPOSTOS

Política de PD&I da ICT;
NITs – ampliação das competências - Lei 13.246: art.
16, incisos VII a X.

Base legal e infralegal:
•
•
•
•
•

Art. 6º - Lei nº 10.973/2004
Art. 11 do Decreto nº 9.283/2018;
Art. 211 da Lei nº 9.279/1996:
IN INPI nº 70/2017;
IN INPI nº 199/2017.

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NÃO PATENTEADA, NÃO
PATENTEÁVEL OU DE KNOW-HOW
Alternativa para contratos que tem por objeto tecnologia ou
conhecimentos não protegidos por direito de propriedade.

Efeitos do Registro:
(a) validade do contrato perante terceiros;

Posição do INPI: Natureza jurídica da transmissão de
tecnologia: cessão ou transferência definitiva do know-how
envolvido (compra e venda de tecnologia). Não registra licença
de tecnologia não patenteada, não patenteável ou de knowhow.

(b) dedutibilidade de pagamentos;

Licitação dispensável (art. 24, XXXV da Lei 8.666).
Se houver exclusividade: publicação de oferta tecnológica.
(art. 12 do Decreto nº 9.283)
Demonstração de regularidade fiscal da contratada
(art. 12, § 5º, I do Decreto; art. 29 da Lei 8.666)

(c) remessa de royalties e remuneração para
o exterior.
(art. 211 da Lei 9.279/1996 e IN INPI nº
70/2017);
Produz efeitos em relação a terceiros a partir
da data de sua publicação na Revista de
Propriedade Industrial (RPI).
(§1º do Artigo 140 da Lei 9.279/96)

CONTRATO DE
TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA

Escopo do contrato deve ser
bem definido – descrição da
tecnologia e/ou do
produto/fórmula com
precisão;

Demais cláusulas
aplicáveis.
INSTRUMENTO
CONTRATUAL

Condições de rescisão do
contrato;

Prazo de vigência
suficiente para a absorção
da tecnologia por parte
do adquirente;

Valoração da tecnologia
e forma de
remuneração do
fornecimento;

Cláusula de sigilo para
proteção das informações
transferidas, extensiva a
todos que terão acesso à
tecnologia;

Como a tecnologia será
transmitida pelo fornecedor e
absorvida pelo adquirente:
treinamento de técnicos?
Assistência técnica?

CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Relatora: Diana Azin (PF/IFCE)
CONCEITO
Contratos que objetivam a licença para exploração da
patente ou do pedido de patente depositado no INPI
pelo titular da patente ou pelo depositante, devendo
respeitar o disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da Lei n.
9.279/96 (LPI).
MODALIDADES DE LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
- Exploração de patente
- Exploração de topografia de circuito integrado
- Exploração de desenho industrial
- Exploração uso de marca

Base legal e infralegal:
•
•
•
•

Lei nº 10.973/2004
Decreto nº 9.283/2018
Lei nº 9.279/1996
Instrução Normativa INPI nº 70 de
11 de abril de 2017
• Instrução Normativa INPI nº 199 de
7 de julho de 2017

Modalidades de Licenciamento de Exploração de
Patente
Sem exclusividade - autorização de exploração, sem que o
licenciador assuma o compromisso de não mais explorar direta ou
indiretamente o objeto do privilégio. Nessa hipótese, o contrato
poderá ser firmado diretamente com o interessado, sem oferta
prévia (§ 2º, art. 6º, da Lei n. 10.973/2004).

Com Exclusividade - implica renúncia do direito de exploração por
parte do licenciador, aproxima-se economicamente da venda do
direito, embora juridicamente o licenciador continue como titular da
propriedade industrial.

A contratação com cláusula de exclusividade pela LICENCIADA será
possível se (i) for precedida de publicação de extrato de oferta
tecnológica pela licenciante, ou (ii) em caso de desenvolvimento da
tecnologia objeto da contratação em conjunto com a licenciada.
(Art. 6º, §1º e 1º- A, da Lei n. 10.973/2004)

CONTRATO DE
LICENCIAMENTO DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CONTRATO DE
LICENCIAMENTO DE
EXPLORAÇÃO - PATENTE
ASPECTOS RELEVANTES

- Do aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada - o art. 63 da Lei de Propriedade Industrial prevê que “o

aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte
contratante o direito de preferência para seu licenciamento”.
- A referida norma terá efeito cogente apenas quando o aperfeiçoamento for introduzido pela ICT PÚBLICA, tendo em
vista o interesse público envolvido. Nos demais casos, prevalece a autonomia da vontade.

- Caso o aperfeiçoamento seja introduzido pelo ENTE PRIVADO, entende-se que o contrato poderá dispor de forma
diversa, prevendo, inclusive, a possibilidade da titularidade do novo resultado ser compartilhada entre as partes, como
sugerido acima, por se tratar de direito patrimonial disponível, devendo, para tanto, ser definida em instrumento
jurídico próprio.

CONTRATO DE CESSÃO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Relator: Saulo Pinheiro de Queiroz (PF/UFRGS)
Cessão de direitos sobre determinada tecnologia objeto de patente (deposita ou já
concedida);

CARACTERÍSTICAS

Em que pese tenha o nome de cessão, a natureza da relação jurídica é semelhante à do
contrato de venda e compra, tendo em vista a transferência da propriedade;

Base legal e Infralegal:
As tecnologias cujos direitos de propriedade intelectual poderão ser objeto de cessão
são exatamente aquelas patenteáveis (invenções e modelos de utilidade);

A cessão pode ser total ou parcial, gratuita ou onerosa;
Será gratuita quando se der ao próprio criador, o que poderá ocorrer mediante
requerimento deste e decisão do órgão ou autoridade máxima da ICT, ouvido o
respectivo NIT;

Se se der a terceiro, será necessariamente onerosa e deverá ser precedida de ampla
publicidade no sítio eletrônico oficial da ICT pública, na forma estabelecida em sua
política de inovação.

- Art. 11 da Lei nº 10.973/2004,
redação da Lei nº13.243/2016;
- Art. 13 do Decreto nº 9.283/2018;

- Art. 58 da Lei nº 9.279/1996

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO MARCO LEGAL DA CT&I
Exemplos de tecnologias passíveis de licenciamento ou cessão no combate à COVID-19:

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NO MARCO LEGAL DA CT&I
Exemplos de tecnologias passíveis de licenciamento ou cessão no combate à COVID-19:
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