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Aprimoramento dos Marcos Regulatórios para Inovação 
São de Grande Importância Por Quê? 

1 – Pela existência da Lei 8.666 de 21/06/93 de licitações que 
deveria proteger o erário público de atos de corrupção ........ 
Virou lei “anti-ciência”. 

2 – Pelo distanciamento das ICTs públicas do Setor Industrial 
Brasileiro. 

3 – Pela grande capacidade de realização de pesquisas das ICTs 
públicas (infraestrutura e capital intelectual). 

4 – Pelo fato do grande contingente de pesquisadores 
competentes das ICTs públicas serem contratados em regime de 
“dedicação exclusiva”. 

      

 

 



Por que aceitei o convite para participar desse 
evento se sou da área de engenharia genética ? 



Sou professor da Universidade federal do Amazonas – cerca de 10 anos 
atrás fui convidado pela Cristália: Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. 
para assessorar a implantação do Setor Industrial de Biofármacos. 
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Transferência de Tecnologia e de Licenciamento 
                                       Lei Inovação 10.973 - 2004 
 
     Art. 6º É facultado à ICT celebrar contratos de transferência de 
tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de 
exploração de criação por ela desenvolvida.  
 
      § 1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de 
que trata o caput deste artigo, deve ser precedida da publicação de 
edital.  
 
      § 2º Quando não for concedida exclusividade ao receptor de 
tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste 
artigo poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de 
criação que deles seja objeto, na forma do regulamento.  
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Fizemos vários contatos para explicitar esse 
problema em diferentes  instâncias para 
mudar esse ponto da Lei de Inovação. 



Transferência de Tecnologia e de Licenciamento 
• “Art. 6o  É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência 

de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou 
de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por 
meio de parceria. 

• § 1o A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de 
que trata o caput, deve ser precedida da publicação de extrato da 
oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma 
estabelecida em sua política de inovação. 

• § 1o-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa 
poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a 
oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a 
forma de remuneração. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm


Transferência de Tecnologia e de Licenciamento 
• “Art. 6o  É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência 

de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou 
de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por 
meio de parceria. 

• § 1o A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de 
que trata o caput, deve ser precedida da publicação de extrato da 
oferta tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma 
estabelecida em sua política de inovação. 

• § 1o-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa 
poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a 
oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a 
forma de remuneração. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm


ICT – Compartilha com Empresa 
• “Art. 4o A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou 

não financeira e por prazo determinado, nos termos de contrato ou 
convênio: 

• 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; 

• 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; 

• III - permitir o uso de seu capital intelectual em projetos de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
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Bolsa de Estímulo a Inovação – Propriedade Intelectual 

• “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. 

• § 1o O servidor, o militar, o empregado da ICT pública e o aluno 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 estejam vinculados, de fundação de 
apoio ou de agência de fomento. 

• § 2o As partes deverão prever, em instrumento jurídico específico, a 
titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da 
exploração das criações resultantes da parceria, assegurando aos 
signatários o direito à exploração, ao licenciamento e à transferência de 
tecnologia, observado o disposto nos §§ 4o a 7o do art. 6o. 

• § 3o A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas 
no § 2o serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato, 
podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de 
propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não 
financeira, desde que economicamente mensurável. 
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Promoção e Incentivo ao P&D&I nas Empresas 

• “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. 
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• Art. 19. § 2o-A. São instrumentos de estímulo à inovação 
nas empresas, quando aplicáveis, entre outros: 

• I - subvenção econômica; 

• II - financiamento; 

• III - participação societária; 

• IV - bônus tecnológico; 

• V - encomenda tecnológica; 

• VI - incentivos fiscais; 

• VII - concessão de bolsas; 

• VIII - uso do poder de compra do Estado; 

• IX - fundos de investimentos; 

• X - fundos de participação; 

• XI - títulos financeiros, incentivados ou não. 
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Importação 

• 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. 

• Veto – relação a isenção de impostos relacionados as 
importações pelas empresa 
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Importação 

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. 

Veto – relação a isenção de impostos relacionados as 
importações pelas empresa. 

 



Remanejamento de Recursos do Projetos 

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. 
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Vetos 

“Art. 10. Os instrumentos firmados com ICTs, 
empresas, fundações de apoio, agências de fomento e 
pesquisadores cujo objeto seja compatível com a 
finalidade desta Lei poderão prever, para sua 
execução, recursos para cobertura de despesas 
operacionais e administrativas, podendo ser aplicada 
taxa de administração, nos termos de regulamento.”  



Vetos 

“Art. 10. Os instrumentos firmados com ICTs, 
empresas, fundações de apoio, agências de fomento e 
pesquisadores cujo objeto seja compatível com a 
finalidade desta Lei poderão prever, para sua 
execução, recursos para cobertura de despesas 
operacionais e administrativas, podendo ser aplicada 
taxa de administração, nos termos de regulamento.”  



Vetos 

“Art. 20-A. É dispensável a realização de licitação pela administração 
pública nas contratações de microempresas e de empresas de 
pequeno e médio porte, para prestação de serviços ou fornecimento 
de bens elaborados com aplicação sistemática de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, que tenham auferido, no último ano-
calendário, receita operacional bruta inferior a R$ 90.000.000,00 
(noventa milhões de reais), oriunda de:  

I - cooperação celebrada com a contratante para a realização de 
atividades conjuntas de pesquisa científica e desenvolvimento 
tecnológico para a melhoria de produto e processo ou para o 
desenvolvimento de fonte alternativa nacional de fornecimento;  

II - atividades de pesquisa fomentadas pela contratante nas ICTs”.  



Vetos 

“Art. 20-A. É dispensável a realização de licitação pela administração 
pública nas contratações de microempresas e de empresas de 
pequeno e médio porte, para prestação de serviços ou fornecimento 
de bens elaborados com aplicação sistemática de conhecimentos 
científicos e tecnológicos, que tenham auferido, no último ano-
calendário, receita operacional bruta inferior a R$ 90.000.000,00 
(noventa milhões de reais), oriunda de:  

I - cooperação celebrada com a contratante para a realização de 
atividades conjuntas de pesquisa científica e desenvolvimento 
tecnológico para a melhoria de produto e processo ou para o 
desenvolvimento de fonte alternativa nacional de fornecimento;  

II - atividades de pesquisa fomentadas pela contratante nas ICTs”.  





Muito 
Obrigado !!! 


