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Alterações Específicas – ICTs, NITs e 
Política de Inovação 

 Conceitos  

 Inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo 

e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que 

compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a 

produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e 

em efetivo ganho de qualidade ou desempenho; 

 

 Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado 

sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e 

foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social 

ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou 

tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos; 

 

 Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura instituída por uma ou mais 

ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a 

gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as 

atribuições previstas nesta Lei; 
 



Partnerships for Innovation (Open Innovation) 

  



O desenvolvimento industrial no Brasil foi  

feito sem conexão com a política de C&T 

Conseqüências 

 C&T concentradas nas universidades e centros de pesquisa 

 Poucas empresas com P&D 

 Papel limitado para os institutos tecnológicos  

CONTEXTO NACIONAL 



CONTEXTO NACIONAL 

 

 Novas legislações e programas governamentais mudam o cenário da 

C,T&I 

 Fundos Setoriais 

 Lei Federal de Inovação (Nº10.973-02/12/2004) 

 Incentivos Fiscais (Lei do Bem Dec.5.563-11/10/2005) 

 Leis Estaduais de Inovação (Nº16.922-08/02/2010) 

 EMBRAPII (Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) 

 Incremento no número de projetos de P&D com empresas 

 Aumento de processos (Judicialização)  

 



LEI DE INOVAÇÃO (10.973/2004) 

 

 ESCOPO: 

Capacitação e alcance da autonomia tecnológica e desenvolvimento 

industrial do País. 

 OBJETIVO: 

Facilitar o movimento das descobertas da pesquisa acadêmica ao 

mercado, visando o benefício público. 

 ÊNFASE: 

Inovação e propriedade intelectual. 
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LEI DE INOVAÇÃO (10.973/2004) 

 

 Autoriza a incubação de empresas dentro de ICTs; 

 Permite a utilização de laboratórios, equipamentos e instrumentos, 

materiais e instalações das ICTs por empresa; 

 Facilita o licenciamento de patentes e transferência de tecnologias 

desenvolvidas pelas ICTs; 

 Introduz a participação dos pesquisadores das ICTs nas receitas; 
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LEI DE INOVAÇÃO (10.973/2004) 

 

 Autoriza a concessão de recursos diretamente para a empresa 

(Subvenção Econômica); 

 Prevê novo regime fiscal que facilita e incentiva as empresas a investirem 

P&D (Lei do Bem); 

 Autoriza a participação minoritária do capital de Empresa de Propósito 

Específico cuja atividade principal seja a inovação; 

 Autoriza a instituição de fundos mútuos de investimento em empresas 

cuja atividade principal seja a inovação. 
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LEI DE INOVAÇÃO (10.973/2004) 

 

 Marco regulatório fragmentado e que não dialoga harmonicamente com o 

restante da legislação; 

 Não existe um Sistema Nacional de CT&I; 

 Recurso, quando chega às ICTs, não é empregado de forma eficiente; 

 Necessário (muito) mais foco no resultado e (muito) menos burocracia; 
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PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTO DA RELATORIA 
PARA O NOVO MARCO LEGAL DE CT&I NO BRASIL 

 1. Proposta de Emenda à Constituição (PEC 290/2013 e PEC12/2014) 

 2. PL 2177/2011, alterando a Lei de Inovação e outras 

 3. Fundações de Apoio (MP 614/2013 – Lei 12.863/2013) 

 4. Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC (Lei específica 

em elaboração – incorporada parcialmente no PL 2177) 

 5. Lei de Acesso à Biodiversidade (Nº 13.123 -20/05/2015) 

 6. Incentivo à Inovação nas micro empresas e empresas de pequeno 

porte (Lei específica - MDIC / Secretaria da Micro e Pequena Empresa) 
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CONSTRUÇÃO DO NOVO MARCO LEGAL DE CT&I NO 
BRASIL 

 Início da discussão no Congresso em 2011. 

 Constituição de amplo Grupo de Trabalho montado pelo relator na 

Câmara (Deputado Sibá Machado) em 2013. 

 Intensa mobilização das instituições e entidades, com dezenas de 

audiências públicas, debates em eventos e reuniões. 

 Substitutivo do PL 2177/2011 aprovado por unanimidade na Câmara e no 

Senado (então sob o número PLC 77/2015). 

 Emenda Constitucional 85, em vigor desde abril de 2015. 

 Promulgação da Lei 13.243/2016, o chamado Marco Legal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação. 
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LEI 13.243/2016 -MARCO LEGAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 Altera a constituição -  EMENDA CONSTITUCIONAL Nº85, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2015 

 ART.23 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

 V-proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 

 V- proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à 

pesquisa e à inovação; 

 ART.24 Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: 

 IX-educação, cultura, ensino e desporto; 

 IX- educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e 

inovação; 

 ART.167 São vedados: 

 §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, como objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas 

funções, mediante a todo Poder Executivo, sem necessidade da prévia autorização 

legislativa prevista no inciso VI deste artigo. 



LEI 13.243/2016 -MARCO LEGAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 Altera a constituição – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº85, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2015 

 ART.200 Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da 

lei: 

 V-incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; 

 V-incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico e 

a inovação; 

 ART.213 Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos 

a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 

 §2º As atividades universitárias de pesquisa e extensão poderão receber apoio financeiro 

do Poder Público. 

 §2º As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação 

realizadas por universidades e/ou por instituições de educação profissional e 

tecnológica poderão receber apoio financeiro do Poder Público. 

Page  13 



LEI 13.243/2016 -MARCO LEGAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 Altera a constituição – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº85, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2015 

 Art.218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológicas. 

 ART.218 O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a 

capacitação científica e tecnológica e a inovação. 

 §1º A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público 

e o progresso das ciências. 

 §1ºA pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em 

vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. 

 §3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e 

concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. 

 §3º O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa, 

tecnologia e inovação, inclusive por meio do apoio às atividades de extensão tecnológica, e 

concederá aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. 
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LEI 13.243/2016 -MARCO LEGAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 Altera a constituição – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº85 ,DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2015 

 ART.218 O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a 

capacitação científica e tecnológica e a inovação. 

 

 §6ºO Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a 

articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de 

governo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº85, de 2015) 

 

 §7º O Estado promoverá e incentivará a atuação no exterior das instituições públicas 

de ciência, tecnologia e inovação, com vistas à execução das atividades previstas no 

caput. (Incluído pela Emenda Constitucional nº85, de2015) 



LEI 13.243/2016 -MARCO LEGAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 Altera a constituição – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº85, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2015 

 ART.219 O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a 

viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a 

autonomia tecnológica do País, nos termos de 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº85, de2015) 

 Art.219-A  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 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. 

(IncluídopelaEmendaConstitucionalnº85,de2015) 



LEI 13.243/2016 -MARCO LEGAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 Altera a constituição – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº85, DE 26 DE 

FEVEREIRO DE 2015 

 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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº85, de 2015) 

 §1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº85, de2015) 

 §2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios legislarão 

CONCORRENTEMENTE sobre suas peculiaridades. (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº85, de2015) 
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LEI 13.243/2016 -MARCO LEGAL DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 Altera as seguintes leis: 

 Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004: Lei de Inovação; 

 Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980: Lei do Estrangeiro; 

 Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993: Lei de Licitações; 

 Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011: Institui o Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas – RDC; 

 Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993: Lei da contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

 Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994: Lei das Fundações de Apoio; 

 Lei no 8.010, de 29 de março de 1990: Lei das importações de bens destinados à pesquisa 

científica e tecnológica; 

 Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990: Lei da isenção ou redução de impostos de importação 

e Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante; 

 Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012: Lei do Plano de Carreiras e Cargos de 

Magistério Federal. 

 



NA PRÁTICA 

 

 Dispensa de Licitação aplicável a quaisquer bens, insumos, serviços e 

obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica, 

discriminados em projeto de pesquisa aprovado pela instituição 

contratante, limitado, no caso de obras, a valor hoje equivalente a 300 mil 

reais. 

 Possibilidade de uso, para obras maiores em ICTs, do Regime 

Diferenciado de Contratação (Lei no12.462/2011). 

 Mudança do limite de horas que docentes das ICT Federais podem 

dedicar a projetos de cooperação científico-tecnológica remunerada para 

8 (oito) horas semanais ou a 416 (quatrocentas e dezesseis) horas 

anuais (eram 120 horas anuais). 

 



NA PRÁTICA 

 

 Concessão de visto temporário para pesquisadores estrangeiros, antes 

restrita a cientista (no que há certa dificuldade em enquadramento), 

professor e técnico. 

 Permite que Parques Tecnológicos e Incubadoras ligadas a ICT usem a 

sua Fundação de Apoio. 

 Garantia, no caso de afastamento de servidor, empregado publico ou 

militar para exercício de atividades de CT&I fora de sua entidade de 

origem, realizadas no interesse da Instituição, não haver prejuízo de 

direitos, vantagens e benefícios. 

 



NA PRÁTICA 

 

 Determina a manutenção pelo Poder Público de mecanismos de fomento 

apoio e gestão adequados à internacionalização de ICTs públicas, que 

poderão exercer fora do território nacional atividades de CT&I, na forma 

de seus estatutos ou norma regimental equivalente. 

 Tratamento prioritário e procedimentos simplificados nos 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. 
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NA PRÁTICA 

 

 Possibilidade de remanejar ou transferir recursos de categoria de 

programação (por exemplo de capital para custeio, ou vice-versa) para 

outra com o objetivo de viabilizar resultados de projetos de ciência, 

tecnologia e inovação. 

 Importante: desde mudança da constituição a legislação de CT&I 

"concorrente", o que quer dizer que, exceto temas relativos ao 

funcionalismo, as modificações têm caráter nacional, de forma que as 

normas estaduais necessitam reproduzi-la como regra geral.  
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PARA CASA DA PRPI 

 

 Atualizar a resolução de pesquisa. 

 Construir as resoluções relativas a proteção da propriedade intelectual, 

uso  compartilhado de laboratórios, transferência de tecnologia, entre 

outras. 

 Adequar o sistema de cadastro de projetos de pesquisa, transferência de 

tecnologia e inovação de modo a atender as premissas básicas do novo 

marco legal. 
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Resumo: 

 Dispensa da obrigatoriedade de licitação para compra ou contratação de produtos para fins 

de pesquisa e desenvolvimento 

 Regras simplificadas e redução de impostos para importação de material de pesquisa 

 Permite que professores das universidades públicas em regime de dedicação exclusiva 

exerçam atividade de pesquisa também no setor privado, com remuneração 

 Aumenta o número de horas que o professor em dedicação exclusiva pode dedicar a 

atividades fora da universidade, de 120 horas para 416 horas anuais (8 horas/semana) 

 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 conflita 

com as atividades de pesquisa e ensino da própria instituição) 

 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 

 Permite que as empresas envolvidas nesses projetos mantenham a propriedade intelectual 

sobre os resultados (produtos) das pesquisas 
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 NOVO MARCO LEGAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO Em 

12 de janeiro de 2016, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 

nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos ao 

desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e 

tecnológica e à inovação (“Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia 

e Inovação”), alterando diversas normas, entre elas, a Lei nº 10.973, 

de 2 de dezembro de 2004, Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 12.462/2011 

que versam, respectivamente, sobre incentivos à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica, as normas para licitações e 

contratos da Administração Pública e sobre o Regime Diferenciado 

de Contratações Públicas – RDC. Além de alterar principalmente 

aspectos da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 (“Lei da 

Inovação”), o Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação 

traz mudanças à Lei nº 8.666/1993 e à Lei nº 12.462/2011 visando 

fomentar a Pesquisa e o Desenvolvimento Tecnológico (P&D) no 

Brasil, principalmente no que se refere a parcerias entre entidades 

públicas e privadas. Com a alteração do art. 6º da 8.666/1993 passa a 

existir o inciso XX, conceituando “produtos para pesquisa e 

desenvolvimento” que significa “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.” Com relação ao artigo 24º da Lei nº 8.666/1993, o Novo 

Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação alterou o inciso XXI e 

incluiu os §3º e 4º, estabelecendo como dispensável de licitação a 

aquisição ou contratação de produto para pesquisa e 

desenvolvimento, limitada, no caso de obras e serviços de 

engenharia, a 20% (vinte por cento) de R$1.500.000,00 (valor para a 

utilização da modalidade denominada “tomada de Preços” para 

obras e serviços de engenharia - alínea “b” do inciso I do caput do 

art. 23). A alteração do artigo 32º, com a inclusão do § 7º, 

estabelece que os documentos previstos nos artigos 28º a 31º da Lei 

nº 8.666/1993 poderão ser dispensados de apresentação, nos termos 

de regulamento, no todo ou em parte, para a contratação de produto 

para pesquisa e desenvolvimento, desde que para pronta entrega ou 

até o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), que é o valor para a 

utilização da modalidade denominada “convite”, previsto na alínea 

“a” do inciso II do caput do artigo 23º, para as compras e serviços 

que não sejam de engenharia. 
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 No que tange à Lei nº12.462/2011 (norma que regulamenta situações 

de aplicação da modalidade de licitação denominada Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas), o Novo Marco Legal da 

Ciência, Tecnologia e Inovação introduziu o inciso X ao artigo 1º da 

referida Lei, abrindo a possibilidade de aplicação do regime 

diferenciado de contratação nas licitações e contratos necessários à 

realização das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à 

tecnologia e à inovação. Além das alterações mencionadas acima, o 

Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação traz outras 

mudanças importantes na tentativa de fomentar a Pesquisa e o 

Desenvolvimento Tecnológico (P&D) no Brasil. Dentre elas: 

(I)ampliação do papel do Governo Federal, dos Estados e dos 

Municípios no setor de P&D, com possível participação e promoção 

de projetos internacionais de pesquisa tecnológica, ações de 

empreendedorismo tecnológico e criação de ambientes de inovação, 

inclusive incubadoras e parques tecnológicos; (II)permissão para o 

pesquisador público em regime de dedicação exclusiva exercer 

atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e inovação em 

ICT ou em empresa; e (III)Isenção e redução do imposto de 

importação, bem como do IPI em caso de importação de 

determinados insumos quando a importação dor efetuada por 

Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação - ICTs e empresas 

na execução de projetos de pesquisa. 
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Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004: Estabelece 
medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica no ambiente produtivo. 

 Novidades: Essa é a lei mais impactada pelo Marco Legal, com dezenas 

de modificações. Um dos destaques é o artigo que permite às 

universidades e outras Instituições públicas de pesquisa científica e 

tecnológica (chamadas ICTs) ―compartilhar seus laboratórios, 

equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações‖ com 

empresas e pessoas físicas para atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação, ―desde que tal permissão não interfira 

diretamente em sua atividade-fim nem com ela conflite‖. O mesmo vale 

para o uso de seu ―capital intelectual‖. 

 Gonçalo Pereira, pesquisador da Unicamp e cofundador da GranBio 

(empresa de biotecnologia focada em genética de cana-de-açúcar e 

etanol celulósico), elogiou a medida. Segundo ele, são poucas as 

empresas que possuem capital e expertise suficientes para montar 

laboratórios próprios. ―Se elas puderem trabalhar em parceria com as 

universidades e aproveitar sua infraestrutura já instalada, será uma 

vantagem imensa para ambas as partes‖, conclui Pereira. 

 Para o presidente da Associação Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), Gerson Pinto, a lei 

―abre as universidades para a inovação, sem prejuízo da sua função 

básica de pesquisa‖, e permite que essa interação ocorra num ambiente 

de transparência e segurança jurídica. ―Do ponto de vista regulatório é 

um avanço importante, que vai na direção que o Brasil precisa.‖ 

 Outra novidade: As ICTs poderão assinar acordos com empresas para o 

desenvolvimento de pesquisas conjuntas, ―podendo a ICT ceder ao 

parceiro privado a totalidade dos direitos de propriedade intelectual 

mediante compensação financeira ou não financeira, desde que 

economicamente mensurável‖. Esse é um ponto crucial, segundo Pereira, 

porque até agora a propriedade dos resultados ficava com a instituição 

pública, que era obrigada a abrir uma concorrência para licenciar a 

tecnologia. Ou seja, a empresa que pagou pela pesquisa corria o risco, 

no fim das contas, de ver o resultado ser licenciado para uma outra 

empresa. 

 Outros artigos permitem ao poder público (União, Estados e municípios) 

fomentar diretamente a inovação tecnológica em empresas e ICTs por 

meio de vários mecanismos, incluindo a contratação direta de projetos de 

pesquisa ―que envolvam risco tecnológico, para solução de problema 

técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou processo 

inovador‖. Detalhe: sem obrigatoriedade de licitação. Digamos, por 

exemplo, que um Estado queira investir na produção de energia solar: 

Ele poderá encomendar a empresas e/ou universidades o 

desenvolvimento de uma tecnologia específica para isso, sem precisar 

abrir uma licitação. 

 Pesquisadores do serviço público em regime de dedicação exclusiva 

poderão ―exercer atividade remunerada de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação em ICT ou empresa (…) desde que assegurada a continuidade 

de suas atividades de ensino e pesquisa‖. Ou seja: um professor 

universitário em tempo integral poderá trabalhar simultaneamente em 

projetos de pesquisa em empresas, desde que isso não interfira em seu 

trabalho como professor e pesquisador dentro da universidade. 
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Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980: Define a situação 
jurídica do estrangeiro no Brasil 

 Novidades: Inclui uma nova situação em que vistos temporários podem 

ser concedidos a estrangeiros: ―na condição de beneficiário de bolsa 

vinculada a projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação concedida 

por órgão ou agência de fomento‖. 
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Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993: Institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pública 

 Novidades: Essa é a famigerada ―Lei de Licitações‖, que obriga 

instituições e servidores públicos a abrir concorrência de preços e 

sempre optar pela oferta mais barata sempre que precisam comprar 

alguma coisa. Ela é apontada há décadas como um dos maiores 

entraves ao desenvolvimento da ciência nacional, não só pela 

morosidade e burocracia excessiva dos processos envolvidos, mas 

também por não levar em conta a qualidade e outras especificidades do 

produto desejado. Por exemplo: Imagine que você é um pesquisador que 

precisa comprar um microscópio para o seu laboratório. Obviamente, há 

muitos microscópios no mercado, e a lei te obriga a comprar o mais 

barato e não necessariamente o melhor. Mesmo quando só existe um 

produto no mercado, o pesquisador é obrigado a abrir uma licitação. 

 A novidade crucial é que o Marco Legal cria uma exceção nessa lei, 

dispensando licitações ―para a aquisição ou contratação de produto para 

pesquisa e desenvolvimento‖. Ou seja, o pesquisador poderá comprar 

diretamente o microscópio que é mais adequado para sua pesquisa, não 

necessariamente aquele que é o mais barato. 

 ―Era uma lei anti-ciência‖, resume o engenheiro Milton Mori, diretor da 

Agência de Inovação da Universidade Estadual de Campinas (Inova 

Unicamp), referindo-se à Lei 8.666. 
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Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011: Institui o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC 

 Novidades: O Marco Legal estende os benefícios do RDC às licitações e 

contratos necessários à realização ―das ações em órgãos e entidades 

dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação‖. 
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Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993: Dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público 

 Novidades: Passa a incluir a admissão de pesquisadores e técnicos 

―para projeto de pesquisa com prazo determinado, em instituição 

destinada à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação‖ como uma 

necessidade de excepcional interesse público, em que cabem os 

benefícios da lei 
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Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994: Dispõe sobre as 
relações entre as instituições federais de ensino superior e de 
pesquisa científica e tecnológica e as fundações de apoio 

 Novidades: Permite que os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) das 

instituições públicas de pesquisa funcionem como fundações — dando 

mais autonomia e reduzindo burocracia para sua atuação, segundo 

Milton Mori, da Inova Unicamp. 

 

Page  33 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8958.htm


Lei no 8.010, de 29 de março de 1990: Dispõe sobre 
importações de bens destinados à pesquisa científica e 
tecnológica 

 Novidades: Esclarece que as isenções de impostos previstas para 

importação de máquinas e equipamentos aplicam-se ―somente às 

importações realizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), por cientistas, por pesquisadores e por 

Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) ativos no fomento, 

na coordenação ou na execução de programas de pesquisa científica e 

tecnológica, de inovação ou de ensino e devidamente credenciados pelo 

CNPq.‖ 
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Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990: Dispõe sobre a isenção 
ou redução de impostos de importação 

 Novidades: Esclarece que as isenções e reduções do imposto de 

importação se aplicam às importações realizadas por ICTs e por 

empresas ―na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação‖. 
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Lei no 12.772, de 28 de dezembro de 2012: Dispõe sobre a 
estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 
Federal 

 Novidades: O Marco Legal amplia o número de horas que 

pesquisadores da rede pública em regime de dedicação exclusiva podem 

dedicar a atividades no setor privado, de 120 para 416 horas anuais, ou 8 

horas semanais. 

 Também cria mais facilidades para a importação de bens e insumos para 

uso em pesquisa científica e tecnológica, determinando que eles tenham 

―tratamento prioritário e observem procedimentos simplificados‖ nos 

processos de importação e desembaraço aduaneiro. 
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Instituição Científica, Tecnológica e de 
Inovação - ICT 

 ICTs públicas poderão cobrar taxa de administração para cobertura de 

despesas operacionais e administrativas. 

 Faculta celebração de contratos de transferência de tecnologia com 

outras ICTs públicas. Em caso de desenvolvimento em parceria com 

empresa, poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, 

dispensada a oferta pública. 

 Faculta à ICT celebrar acordos de parceria para realização de 

atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e 

desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, com 

instituições públicas e privadas. 

 Possibilita à ICT prestar serviços técnicos especializados a 

instituições públicas ou privadas, visando, dentre outros objetivos, 

maior competitividade das empresas. 

 ICT poderá ceder seus direitos sobre a criação, para que o criador os 

exerça em seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade. 

 Deverá ter, entretanto: 

 Deverá dispor de um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para gerir 

a política de inovação, bem como promover e acompanhar o 

relacionamento com empresas. 
 


