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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

CONTRATO POR SERVIÇOS PJ FIOTEC PROJETO VPPIS-004-FIO-22 INOVA FASE III 
 
 

1. TIPO DE SERVIÇO: 
 
 

Contratação de prestador de serviços especializados em propriedade intelectual, transferência de 

tecnologia e prospecção tecnológica para prestação de serviços continuados à Coordenação de 

Gestão Tecnológica     Gestec da Fundação Oswaldo Cruz    Fiocruz, conforme condições, quantidades 

e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos. 

 

1.1 Os quantitativos dos serviços estão discriminados no ANEXO I. 

1.2 A presente contratação adotará como regime de execução a EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO. 

1.3 O prazo de vigência do contrato é de até 3 meses. 
 
 

2. OBJETO: 
 
 

Contratação de prestador de serviços especializados em propriedade intelectual, transferência de 

tecnologia e prospecção tecnológica para prestação de serviços continuados à Coordenação de 

Gestão Tecnológica Gestec da Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz 

 
3. JUSTIFICATIVA: 

 
 

Justifica-se a presente solicitação uma vez que a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz, renomada 

instituição de pesquisa que ocupa posição de destaque no cenário nacional e internacional como 

geradora de conhecimento científico e de novas tecnologias essenciais para a promoção da saúde 

no Brasil e no mundo, presente em 11 estados da federação na forma de institutos constituídos, e 

em quatro estados na forma de escritório regionais, por si representa um ambiente complexo e 

propício à Inovação. Além disso, a capilaridade da Fiocruz consubstanciada em sua instalação em 

diversos estados do Brasil é ainda mais uma importante força que proporciona a realização de 

parcerias com diversas outras instituições do país e, também do mundo, e, consequentemente, mais 

desenvolvimentos de ativos de propriedade intelectual em favor do país. 
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A Coordenação de Gestão Tecnológica, Gestec, vinculada à Presidência da Fiocruz, por meio 

da Vice Presidência de Produção e Inovação em Saúde - VPPIS, é a instância responsável pela 

proteção do patrimônio intelectual da Fiocruz, bem como é responsável por estabelecer parcerias 

com o setor produtivo para viabilizar a transferência de tecnologia, tanto dos resultados de pesquisa 

da Instituição para o referido setor, como obter capacitação tecnológica para o desenvolvimento e 

produção de diversos insumos para a saúde, de interesse do Ministério da Saúde (MS) e do País. 

Nesses termos, a Gestec/VPPIS é responsável por proteger e gerir todo o portfólio imaterial, isto é, 

todos os ativos de propriedade intelectual gerados na Fiocruz ou em parcerias, em consonância com 

as nossas normas internas, o que contempla, em outras palavras, a proteção e gestão de todos os 

desenvolvimentos realizados nas Unidades Fiocruz pelo país. 

Atualmente, tendo em vista o destaque no cenário nacional e internacional como geradora 

de conhecimento científico e de novas tecnologias, a Fiocruz conta com um vasto e complexo 

portfólio de ativos intangíveis desenvolvidos internamente ou em parceria com outras instituições 

do Brasil e do mundo, o que envolve diversos ativos imateriais protegidos pelos direitos da 

propriedade intelectual, como programas de computador, desenhos industriais, patentes, marcas, 

obras autorais, e proteção por segredo industrial. 

A Fiocruz conta com um total de 52 (cinquenta e duas) marcas protegidas e 38 (trinta e oito) 

marcas vigentes atualmente no portfólio. Em referência às marcas vigentes, nos próximos dois anos, 

o total de nove marcas exigirão a tomada de ações por parte da Fiocruz, como a decisão de 

abandono ou a prorrogação de sua vigência, o que por certo exigirá a contratação de serviços 

externos. No tocante à programas de computador, hoje a Fiocruz conta com o total de 23 (vinte e 

três) programas de computador protegidos no INPI. Do total de softwares protegidos, destaca-se 

que 11 (onze) registros foram realizados apenas nos anos de 2020 e 2021, o que demonstra um 

aumento exponencial no desenvolvimento desse tipo de intangível por parte da Fiocruz. 

Em especial, no que diz respeito a patentes, a FIOCRUZ rotineiramente deposita pedidos de 

patente no País e no Exterior e, para a apresentação e acompanhamento de tais pedidos perante o 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, e em outras Repartições Oficiais de Propriedade 

Intelectual do Exterior, por conta da complexidade da matéria e do alto valor agregado das 

tecnologias desenvolvidas pela FIOCRUZ, é imprescindível a constituição de um representante legal 

especializado para agir na matéria. 

Atualmente, a Fundação Oswaldo Cruz possui em torno de 275 documentos de patente 

vigentes em aproximadamente 30 países; os quais compreendem cerca de 117 pedidos de patente 

no Brasil e exterior, além de cerca de 158 patentes concedidas no Brasil e no exterior. Existe ainda 
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a previsão de realização de cerca de 15 depósitos de pedidos prioritários no Brasil anualmente, que 

provavelmente se desdobrarão à taxa de, em média, 04 pedidos de patente no exterior para 

cada pedido no Brasil. 

Quando o pedido de patente no Brasil desdobra-se em depósitos em outros países a situação 

ganha contornos ainda mais complexos, e os prazos para as providências associadas às tramitações 

desses documentos de patente, os quais são estabelecidos pelas respectivas repartições de 

propriedade intelectual nacional e internacionais, demandam ser cumpridos dentro das datas 

preestabelecidas, impostergáveis, relacionadas a tais atos, sob pena de perda de direitos patentários 

da Fiocruz. Diante ao exposto, mais uma vez, evidenciando a necessidade de profissionais com 

conhecimento altamente especializado sobre a matéria, sendo imprescindível a contratação do 

serviço em referência, para apoio de uma ampla e confiável rede de escritórios nos países em que a 

Fiocruz requeira a obtenção de direitos patentários, dada a prerrogativa dos diversos países em 

exigir representação nacional para a prática de atos perante suas repartições de propriedade 

industrial. 

Sendo assim, no sentido de assegurar a prestação de serviços de alta complexidade com 

excelência, garantindo a experiência compatível com o objeto detalhado neste documento, bem 

como, que demonstre ter a capacidade administrativa-operacional necessária para garantir a plena 

execução dos serviços oriundos de uma eventual contratação, garantindo assim segurança à 

Administração na contratação pretendida e, como consequência, a manutenção dos ativos de 

propriedade intelectual da Fiocruz e reversão de tais resultados em benefício da população. Sendo 

assim, considerando a necessidade apresentada solicitamos a contratação da Kasznar Leonardos 

Propriedade Intelectual, oriunda da conceituada e tradicional agência de propriedade industrial 

Momsen, Leonardos & Cia, que apresentou um legado inestimável de profissionais altamente 

qualificados que oferecem uma gama completa de serviços relacionados à proteção, execução e 

exploração comercial de direitos e ativos de propriedade intelectual de algumas das maiores e 

principais empresas do mundo, por exemplo, Novozymes, GSK, Coloplast, Genmab A/S, Shuwa, 

Merck, Omeros Corporation, Aoyama, Zacco, Idorsia Pharmaceuticals LTD, G.E.Ehrlich, IFF, Intervet, 

UFABC, CTC, Embrapa, nos mais diversos segmentos, como Patentes, Marcas, Desenho Industrial, 

Direito Sanitário, Direito Digital, Direito do Marketing e Entretenimento, Direito Desportivo, 

Biodiversidade, Direito Autoral, Jurídico, Cultivares, Transferência de Tecnologia, Franquias e 

Licenciamento, Indicação Geográfica, Segredos Empresariais, Life Science, Direito da Moda, 

Antipirataria e Compliance e Blockchain. Com comprovada atuação através de ampla rede de 

correspondentes e parceiros internacionais na América do Norte, América Central e Caribe, América 
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do Norte, Europa, África e Oceânia, a Kasznar Leonardos Propriedade Intelectual possui certificação 

internacional ISO 9001 para as áreas de marcas, patentes e desenho industrial. 

As premissas básicas para a execução do dito serviço de referência incluem: atuar como um 

; prover, quando requerido, relatórios sobre: os status legais, os 

prazos para providências associadas aos ativos de propriedade intelectual, a exemplo de prazos para 

requerimentos de exames, para depósitos de pedidos correspondentes no exterior, para o 

cumprimento de exigências técnicas e formais junto às repartições de propriedade intelectual no 

Brasil e no exterior; bem como os prazos de futuros pagamentos e o histórico dos valores investidos 

com os ativos e os valores estimados para os pagamentos futuros. 

Ainda quanto à propriedade intelectual, é importante frisar que a Fiocruz, em razão da 

cooperação técnico-científica que estabelece com várias instituições ao redor do mundo, tem direito 

sobre os resultados das pesquisas realizadas em parcerias. Tais direitos podem ser relacionados a 

diversos ativos de propriedade intelectual, como programas de computador, desenho industrial, 

marcas e as próprias patentes, como acima mencionados. Os direitos de propriedade intelectual 

sobre tais resultados precisam ser disciplinados em acordos de cotitularidade, o que depende 

também da assessoria de um prestador especializado nas questões concernentes à legislação 

estrangeira e brasileira, para, inclusive, ações de reconhecimento desses acordos junto às 

repartições internacionais. 

Para viabilizar os repasses financeiros às empresas contratadas no caso de incorporação de 

tecnologia, e também para que o contrato possa produzir efeitos perante terceiros1, tais contratos 

necessitam ser averbados no INPI, atividade essa realizada com eficiência através de um 

representante especializado constituído como ora pleiteia-se. Ademais, o desenvolvimento e a 

internacionalização de tecnologia recomendam a contratação de assessoria técnica especializada, 

mormente nos países com os quais a Fiocruz esteja negociando, a fim de obter melhores condições 

contratuais, entendimento da legislação local, especialmente quando se sabe ser comum a 

incidência nesses tipos de contratos das denominadas cláusulas comerciais restritivas. 

Sendo certo que em face aos curtos prazos para cumprimento de exigências e eventuais 

pagamentos que possam vir a surgir com prazo escasso, evidencia assim a necessidade da 

contratação pleiteada. 

 
 
 

1Lei nº 9.279/96   Lei de Propriedade Industrial. 
Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. 
§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação. 
§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI. 
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4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

Os serviços a serem contratados constam dos seguintes grupos abaixo descritos, que se 

encontram devidamente especificados no ANEXO I deste Termo: 

 

4.1 TABELA 1 PATENTES DE INVENÇÃO, CERTIFICADO DE ADIÇÃO e MODELO DE UTILIDADE 

4.2 TABELA 2 DESENHO INDUSTRIAL 

4.3 TABELA 3 MARCAS 

4.4 TABELA 4 OBRAS AUTORAIS 

4.5 TABELA 5 PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

4.6 TABELA 6 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

4.7 TABELA 7 PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA. 

4.8 TABELA 8 OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
 

Os pagamentos das taxas oficiais junto às Repartições Oficiais de Propriedade Intelectual do 

Brasil e do exterior, assim como dos honorários aos agentes representantes no exterior, pagos 

com recursos próprios do prestador, serão reembolsados mediante comprovação do pagamento 

pela apresentação das cópias dos comprovantes individualizados das respectivas despesas 

realizadas. 

 

5. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 
 
 

O custo estimado da contratação é de R$ R$ (xxxxxxxxxxx), para 3 (três) meses. 

 

5.1 O quadro 1 apresenta os preços referenciais estimados por serviços a serem contratados 

para atendimento das demandas da Fiocruz. 

5.2 Os pagamentos das taxas oficiais junto às Repartições Oficiais de Propriedade Intelectual do 

Brasil e do exterior, assim como dos honorários aos agentes representantes no exterior, 

pagos com recursos próprios do prestador, serão reembolsados mediante comprovação do 

pagamento pela apresentação das cópias dos comprovantes individualizados das respectivas 

despesas realizadas. 



6 
 

Quadro 1 Preços referenciais estimados por serviços a serem contratados para atendimento das 

demandas da Fiocruz 

PATENTES DE INVENÇÃO, CERTIFICADO DE ADIÇÃO e MODELO DE UTILIDADE 

PATENTES DE INVENÇÃO, CERTIFICADO DE 
ADIÇÃO e MODELO DE UTILIDADE Quantidade 

estimada por mês 
Valor estimado 
por serviço (R$) 

Valor estimado por 
mês (R$) 

Serviço 

1. Depósito de pedido de patente de invenção, 
certificado de adição e modelo de utilidade no Brasil 
(incluindo preparo de material para depósito no 
formato exigido pelo INPI, cadastro, agendamento, 
controle de prazos e acompanhamento de pedidos 
de patente) 

 
 

2 

 
 

R$ xxxx 

 
 

R$ xxxx 

2. Depósito de pedido de patente internacional nos 
termos do Tratado em Matéria de Cooperação de 
Patente (PCT) (incluindo preparo de material para 
depósito no formato exigido pela Repartição Oficial 
de Propriedade Intelectual, onde a repartição eleita 
é  o  INPI,  cadastro,  agendamento,  controle  de 
prazos e acompanhamento de pedidos de patente) 

 
 
 

3 

 
 
 

R$ xxx 

 
 
 

R$ xxx 

3. Depósito de pedido de patente no Exterior 
(incluindo preparo de material para depósito no 
formato exigido pela Repartição Oficial de 
Propriedade Intelectual, envio de instruções ao 
escritório correspondente, cadastro, agendamento, 
controle de prazos e acompanhamento de pedidos 
de patente) 

 
 
 

1 

 
 
 

R$ xxx 

 
 
 

R$ xxx 

3.1 Fase Nacional de pedido PCT 6 R$ xxx R$ xxx 
3.2 Fase Regional de pedido PCT 2 R$ xxx R$ xxx 
3.3 Validação de Patente Européia (por país) 3 R$ xxx R$ xxx 
4. Depósito de Micro-organismos junto à 
Autoridade Internacional Depositária 

1 R$ xxx R$ xxx 

5. Elaboração de Estudo de Viabilidade Patentária 
dos resultados de pesquisas 

   

5.1 Estudo de material enviado pelo cliente (por 
hora) 24 R$ xxx R$ xxx 

5.2 Busca do estado da técnica em bases de dados 
científicos, patentários, dentre outras fontes de 
informação disponíveis 

 
2 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

5.3 Elaboração de relatório de busca, obtenção e 
encaminhamento das referências encontradas na 
busca. (por hora) 

 
12 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

5.4 Análise dos documentos encontrados na busca 
frente ao estado  da técnica e  à  invenção  a  ser 
protegida (por hora) 

 
12 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

5.5 Elaboração de relatório técnico de Estudo de 
Viabilidade Patentária 

2 R$ xxx R$ xxx 

6. Elaboração de relatório descritivo, 
reivindicações, desenhos, resumo de pedido de 
patente e revisão de minuta de pedido de patente 
(por hora). 

 

24 

 

R$ xxx 

 

R$ xxx 

7. Requerimento de publicação antecipada. 1 R$ xxx R$ xxx 
8. Cumprimento de exigências técnicas    

8.1 Obtenção e encaminhamento de parecer de 
exigência técnica emitido pelo INPI 

5 R$ xxx R$ xxx 
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8.2 Obtenção e encaminhamento de parecer de 
exigência técnica emitido por Repartição de 
Propriedade Intelectual no exterior 

 
10 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

8.3 Elaboração de comentários técnicos em 
resposta a uma exigência técnica emitida pelo INPI 
(por hora) 

 
24 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

8.4 Elaboração de comentários técnicos em 
resposta a uma exigência técnica emitida por 
Repartição de Propriedade Intelectual do exterior 
(por hora). 

 

24 

 

R$ xxx 

 

R$ xxx 

8.5 Revisão de comentários técnicos elaborados 
pela FIOCRUZ em resposta a uma exigência técnica 
emitida pelo INPI (por hora). 

 
24 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

8.6 Revisão de comentários técnicos elaborados 
pela FIOCRUZ em resposta a uma exigência técnica 
emitida por Repartição de Propriedade Intelectual 
do exterior (por hora). 

 

24 

 

R$ xxx 

 

R$ xxx 

8.7 Providências, junto ao INPI, para o cumprimento 
de exigência técnica (incluindo a apresentação de 
comentários técnicos elaborados em 8.2 e 8.4) 

 
5 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

8.8 Providências, junto a Repartição de Propriedade 
Intelectual do exterior, para o cumprimento de 
exigência técnica (incluindo a elaboração de 
instruções ao representante no exterior e a 
apresentação de comentários técnicos elaborados 
em 8.3 e 8.5), diretamente ou por intermédio de 
escritório representante no exterior. 
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R$ xxx 

 
 
 

R$ xxx 

8.9 Solicitação de Extensão de Prazo 2 R$ xxx R$ xxx 
9. Cumprimento de exigências formais    

9.1 Obtenção e encaminhamento de parecer de 
exigência formal emitido pelo INPI 

2 R$ xxx R$ xxx 

9.2 Obtenção e encaminhamento de parecer de 
exigência formal emitido por Repartição de 
Propriedade Intelectual no exterior 

 
5 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

9.3 Preparo de material para atendimento de 
exigência formal que implique na apresentação de 
documentos não técnicos ao INPI (a exemplo de 
Procuração e Declaração) (por hora). 

 

12 

 

R$ xxx 

 

R$ xxx 

9.4 Preparo de material para atendimento de 
exigência formal que implique na apresentação de 
documentos não técnicos a Repartição de 
Propriedade Intelectual do exterior (a exemplo de 
Procuração e Declaração) (por hora). 

 
 

12 

 
 

R$ xxx 

 
 

R$ xxx 

9.5 Revisão de material elaborado pela FIOCRUZ 
para atendimento de exigência formal que implique 
na apresentação de documentos não técnicos ao 
INPI (a exemplo de Procuração e Declaração) (por 
hora). 

 
 

12 

 
 

R$ xxx 

 
 

R$ xxx 

9.6 Revisão de material elaborado pela FIOCRUZ 
para atendimento de exigência formal que implique 
na apresentação de documentos não técnicos a 
Repartição de Propriedade Intelectual do exterior (a 
exemplo de Procuração e Declaração) (por hora). 

 
 

12 

 
 

R$ xxx 

 
 

R$ xxx 

9.7 Providências, junto ao INPI, para o cumprimento 
de exigência formal (incluindo a apresentação de 
material preparado conforme os itens 9.3 e 9.5) 

 
2 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 
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9.8 Providências, junto a Repartição de Propriedade 
Intelectual do exterior, para o cumprimento de 
exigência formal (incluindo a apresentação de 
material preparado conforme os itens 9.4 e 9.6), 
diretamente ou por intermédio de escritório 
representante no exterior. 

 
 

5 

 
 

R$ xxx 

 
 

R$ xxx 

10. Apresentação de modificações voluntárias ao 
pedido de patente. 1 R$ xxx R$ xxx 

11. Preparo de parecer para análise de subsistência 
de Certificado de Adição em processo de nulidade 1 R$ xxx R$ xxx 

12. Entrevista com Examinador  

12.1 Entrevista com o Examinador brasileiro 1 R$ xxx R$ xxx 
12.2 Entrevista com o Examinador no Exterior 1 R$ xxx R$ xxx 
13. Apresentação de subsídios ao exame técnico, 
incluindo preparação de arrazoado demonstrativo 
de falta dos requisitos de patenteabilidade de uma 
invenção. 

 

1 

 

R$ xxx 

 

R$ xxx 

14. Apresentação de Recurso  

14.1 Obtenção  e  encaminhamento  de  parecer 
emitido pelo INPI 1 R$ xxx R$ xxx 

14.2 Obtenção  e  encaminhamento  de  parecer 
emitido por Repartição de Propriedade Intelectual 
no exterior 

 
1 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

14.3.  Elaboração   de   material   técnico   para   a 
apresentação de Recurso junto ao INPI. (por hora) 

3 R$ xxx R$ xxx 

14.4  Elaboração   de   material   técnico   para   a 
apresentação de Recurso junto à Repartição de 
Propriedade Intelectual do exterior. (por hora) 

 
3 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

14.5 Revisão de material técnico elaborado pela 
FIOCRUZ para apresentação de recurso junto ao 
INPI (por hora) 

 
2 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

14.6 Revisão de material técnico elaborado pela 
FIOCRUZ para apresentação de recurso junto à 
Repartição de Propriedade Intelectual do exterior 
(por hora) 

 

2 

 

R$ xxx 

 

R$ xxx 

14.7  Providências,  junto  ao     INPI,     para a 
apresentação de Recurso (incluindo a apresentação 
de comentários técnicos elaborados em 14.3 e 14.5) 

 
2 

 
R$ xxx 

 
R$ xxx 

14.8 Providências, junto à Repartição de 
Propriedade Intelectual do exterior, para a 
apresentação de Recurso (incluindo a apresentação 
de comentários técnicos elaborados em 14.4 e 
14.6), diretamente ou por intermédio de escritório 
representante no exterior. 

 
 

2 

 
 

R$ xxx 

 
 

R$ xxx 

15.   Requerimento    de    nulidade   de    patente, 
incluindo preparação de arrazoado técnico. 1 R$ xxx R$ xxx 

16. Requerimento de exame:  

16.1 Pedido de Patente de Invenção no Brasil (até 
10 reivindicações) 1 R$ xxx R$ xxx 

16.1.1 De 11 até 15 reivindicações (valor adicional 
por reivindicação) 

2 R$ xxx R$ xxx 

16.1.2 De 16 a 30 reivindicações (valor adicional por 
reivindicação) 1 R$ xxx R$ xxx 

16.1.3 A partir de 31 reivindicações (valor adicional 
por reivindicação) 1 R$ xxx R$ xxx 

16.2 Pedido de Modelo de Utilidade no Brasil 1 R$ xxx R$ xxx 
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16.3 Pedido de Certificado de Adição no Brasil 1 R$  R$  
16.4 Pedido de Patente no Exterior (Incluindo 
pagamento de fatura, honorários e taxas cobradas 
pelo escritório representante no Exterior e 
acompanhamento de pedido) 

 

1 

 

R$  

 

R$  

17. PCT  

17.1 Encaminhamento do Resultado da Busca 
Internacional em caso de PCT 2 R$  R$  

17.2 Requerimento de exame preliminar de PCT 1 R$  R$  
17.3  Apresentação   de   respostas   a   pareceres 
durante a fase internacional de PCT 1 R$  R$  

17.4 Comunicação de publicação, andamento e/ou 
decisão 2 R$  R$  

18. Pagamento de taxa final para expedição de 
Carta Patente ou Certificado (incluindo obtenção, 
revisão e envio da Carta Patente ou do Certificado) 

   

18.1 No Brasil 2 R$   
18.2 No Exterior 2 R$   
19. Averbações    

19.1 de mudança de nome, razão social, sede e/ou 
endereço 1   

19.2 de transferência de titular 1   
20. Requerimento  de  restauração  de  Pedido  de 
Patente, Patente ou Certificado de Adição. 

   

20.1 No Brasil 1   
20.2 No Exterior 1   
21. Desarquivamento de Pedido    

21.1 No Brasil 1   
21.2 No Exterior 1   
22. Pagamento de Anuidade    

22.1 Pagamento de Anuidade de Pedido de Patente 
ou Patente de Invenção no Brasil 7   

22.2 Pagamento de Anuidade de Pedido de 
Certificado de Adição ou Certificado de Adição no 
Brasil 

 
1 

  

22.3 Pagamento de Anuidade de Pedido de Modelo 
de Utilidade ou Modelo de Utilidade no Brasil 1   

22.4 Pagamento de Anuidade de Pedido de Patente 
ou Patente de Invenção no Exterior, diretamente ou 
por intermédio de escritório representante no 
exterior 
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23. Requerimento de cópia de documento  

23.1  Oficial   para   efeito   de   reivindicação   de 
prioridade 1   

23.2 Comum 1   
24. Apresentação posterior de documento    

24.1 No Brasil 1   
24.2 No Exterior 1   
25. Opinião preliminar sobre patenteabilidade    
25.1  Solicitação   ao   INPI   de   busca   e   opinião 
preliminar sobre patenteabilidade 1   

25.2 Solicitação ao INPI de complemento de busca 
e opinião preliminar sobre patenteabilidade 1   

SUBTOTAL                                                                             R$  
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DESENHO INDUSTRIAL 

DESENHO INDUSTRIAL Quantidade 
estimada por mês 

Valor estimado 
por serviço (R$) 

Valor estimado por 
mês (R$) 

Serviço 

1. Pedido de registro de Desenho Industrial    

1.1 Depósito de Pedido de registro de Desenho 
Industrial no Brasil 1   

1.2 Depósito de Pedido de registro de Desenho 
Industrial no exterior 1   

1.3 Depósito de Pedido de registro de Desenho 
Industrial comunitário 1   

1.4 Elaboração de desenho para fins de compor um 
pedido de registro de Desenho Industrial (por hora) 4   

2. Solicitação de Exame de registro de Desenho 
Industrial Concedido, quanto à novidade e 
originalidade 

 
1 

  

3. Cumprimento de exigência 1   
4. Manutenção  e  Prorrogação  do  registro  de 
Desenho Industrial 

   

4.1 2º quinquênio 1   
4.2    Renovação     do    registro     (prorrogação     + 
quinquênio) 1   

5. Recurso e Nulidade    

5.1 Recurso 1   
5. 2 Requerimento de nulidade 1   
5.3 Manifestação ou contestação  de registro  de 
Desenho Industrial 1   

6. Remessa de Certificado de registro de Desenho 
Industrial para anotação de prorrogação averbada 

1   

7. Expedição  de  segunda  via  de  certificado  de 
registro de Desenho Industrial 1   

SUBTOTAL                                                R$  

MARCAS 

MARCAS Quantidade 
estimada por mês 

Valor estimado 
por serviço (R$) 

Valor estimado por 
mês (R$) 

Serviço 

1. Preparação (buscas de anterioridade com 
preparo e análise de relatório, classificação de 
produtos e serviços e classificação de elementos 
figurativos, e identificação de classe), e depósito de 
Marca 
(nominativa/mista/figurativa/tridimensional) 

 
 

1 

  

2. Expedição do Certificado de registro, retribuição 
relativa ao primeiro decênio de proteção à marca, 
envio de certificado de registro e acompanhamento 
da marca. 

 

1 
  

3. Prorrogação do registro de Marca e proteção 
decenal 1   

4. Apresentação de oposição    

4.1 Próprio 1   
4.2  Apresentação   de   manifestação   contra   a 
oposição de terceiros. 1   

5. Apresentação de recurso 1   
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6. Requerimento  de  Processo  Administrativo  de 
Nulidade 

 

6.1 Contra o registro de terceiros 1   
6.2 Contestação  ao  Requerimento  de  Processo 
Administrativo de Nulidade 1   

7. Requerimento de caducidade de um registro 1   
8. Manifestação ao requerimento de caducidade de 
um registro por falta de uso da marca 

1   

9. Cumprimento e/ou contestação de exigência 1   
10. Apresentação posterior de documentos (cada 
caso) 1   

11.  Petição   explicativa   para   apresentação   de 
documentos suplementares 1   

12. Averbações 1   
SUBTOTAL                                                  R$  

OBRAS AUTORAIS 

OBRAS AUTORAIS Quantidade 
estimada por mês 

Valor estimado 
por serviço (R$) 

Valor estimado por 
mês (R$) 

Serviço 

1. Registro e/ou Averbação de obras literárias e 
envio de certidão 1   

2.    Registro  de    desenho,     personagem  e/ou 
imagem(ns) e envio de certidão 

1   

3. Alteração de titularidade  de obra e envio  de 
certidão 1   

4. Via avulsa de Carta de Dependência 1   
5. Via avulsa de Carta de Indeferimento 1   
6. Recurso de Indeferimento 1   
7. Certidão de Inteiro Teor 1   
8. Informação e Atualização de Cadastro 1   

SUBTOTAL                                                 R$  

PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

PROGRAMAS DE COMPUTADOR 
Quantidade 

estimada por mês 
Valor estimado 
por serviço (R$) 

Valor estimado por 
mês (R$) 

Serviço 

1. Registro de Programa de Computador 
(preparação da documentação e registro no INPI) 1   

2. Exigência Técnica 1   
2.1 Cumprimento de Exigência 1   
2.2 Reiteração de Exigência, a cada reiteração 1   
3. Recurso 1   
4. Transferência de Titularidade de titularidade ou 
inclusão de cotitular e envio de certificado 1   

5. Alterações e retificações de certificado de adição 
de averbação de contrato (por objeto a ser 
apresentado ao INPI) 

 
1 

  

SUBTOTAL                                               R$  

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E PROPRIEDADE INTELECTUAL 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E PROPRIEDADE 
INTELECTUAL Quantidade 

estimada por mês 
Valor estimado 
por serviço (R$) 

Valor estimado por 
mês (R$) 

Serviço 
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1. Elaboração e análise de Minuta de Contrato (por 
hora) 3   

2. Pedido de Averbação de Contrato junto ao INPI 
(por objeto contratual a ser apresentado) 1   

3. Elaboração de Minuta de Aditivo Contratual (por 
hora) 1   

4. Pedido de Averbação de Aditivo Contratual (por 
objeto contratual a ser apresentado ao INPI) 1   

5. Alterações e retificações de certificado de adição 
de averbação de contrato (por objeto a ser 
apresentado ao INPI) 

 
1 

  

6. Pedido de Averbação de Fatura (por objeto a ser 
apresentado ao INPI) 1   

7. Cumprimento  de  Exigência  (por  objeto  a  ser 
apresentado ao INPI) 2   

8. Pedido de extensão de prazo para Cumprimento 
de Exigência (por objeto a ser apresentado ao INPI) 

2   

9. Recurso 1   
10. Consultas, negociação e envio de opinião legal 
(por hora) 

3   

11. Assessoria em  negociação de contratos  (por 
hora) 3   

12. Assessoria na transferência de tecnologia (por 
hora) 3   

SUBTOTAL R$  

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA 

PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA Quantidade 
estimada por mês 

Valor estimado 
por serviço (R$) 

Valor estimado por 
mês (R$) 

Serviço 
1. Realização de busca técnica, de mercado, de 
parceiros e legal e elaboração dos seus respectivos 
pareceres/relatórios. 

 
1 

  

SUBTOTAL R$  

OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

OUTROS SERVIÇOS COMPLEMENTARES Quantidade 
estimada por mês 

Valor estimado 
por serviço (R$) 

Valor estimado por 
mês (R$) 

Serviço 
1. Acompanhamento da RPI e aviso de publicação 
de despacho. 4   

2. Tradução técnica para cada serviço:    

2.1 Língua estrangeira - Português (por palavra) 8.000   
2.2 Português - Inglês, Francês ou Espanhol (por 
palavra) 5.000   

2.3 Português - Outras línguas (por palavra) 4.000   
3 .  Revisão  de  tradução  ou  versão,  em  idioma 
estrangeiro (por palavra) 

8.000   

4. Efetuação de pagamentos de faturas ou boletos 
bancários 

   

4.1 Nacional 10   
4.2 Internacional 20   
5. Preparo e envio de notificação extrajudicial ou 
contranotificação 1   

SUBTOTAL R$  
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6. RESULTADOS ESPERADOS: 
 
 

A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, caracteriza-se como uma instituição de pesquisa que ocupa 

posição de destaque nos cenários nacional e internacional como geradora de conhecimento 

científico e de novas tecnologias essenciais para a promoção da saúde no Brasil e no mundo. 

Além da geração de conhecimento, a Fiocruz atua no desenvolvimento de produtos e processos com 

aplicação potencial como: novas vacinas, medicamentos à base de plantas, métodos de diagnóstico 

e monitoramento da saúde do trabalhador, aumento do número de patentes brasileiras e 

aprimoramento do sistema de saúde nacional. 

Estas atividades estão entre as mais relevantes no contexto atual de políticas públicas de ciência e 

tecnologia em saúde do governo federal, de modo especial, voltadas à inovação do complexo 

produtivo da saúde. 

A Coordenação de Gestão Tecnológica, Gestec, vinculada à Presidência da Fiocruz, por meio da Vice 

Presidência de Produção e Inovação em Saúde - VPPIS, é a instância responsável pela proteção do 

patrimônio intelectual da Fiocruz, assessoramento em assuntos relacionados à propriedade 

intelectual, bem como é responsável por negociar ou assessorar no estabelecimento de parcerias 

com o setor produtivo para viabilizar a transferência de tecnologia, tanto dos resultados de pesquisa 

da Instituição para o referido setor, como de tecnologias necessárias para o desenvolvimento e 

produção de diversos insumos para a saúde, de interesse do Ministério da Saúde (MS) e do País. 

Nesse sentido, espera-se como resultado da presente contratação assegurar a prestação dos 

serviços descritos neste documento por um prestador que possua experiência compatível com o 

objeto e sua complexidade transcrita neste documento, bem como, que tenha capacidade 

administrativa-operacional necessária para garantir a plena execução dos serviços, garantindo assim 

segurança à Administração na contratação pretendida e, como consequência, a manutenção dos 

ativos de propriedade intelectual da Fiocruz e reversão de tais resultados em benefício da 

população. 

 
 
 
 
 

TOTAL GERAL R$  
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7. PRAZO: 
O prazo para a execução dos serviços é de no máximo 3 meses, após a aprovação do mapa de 

cotação e contratação da empresa. 

 
8. EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 
 

Fiscal: Carla Maia Einsiedler, Coordenadora, Gestec/ VPPIS/ Fiocruz 


