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1. CONTEXTO E JUSTIFICATIVA 

 

A Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, conhecida como Lei de Inovação, 

estabelece os mecanismos e dispositivos gerais de fomento à inovação no país. Já a Lei 

n° 13.243, de 11 de janeiro de 2016, “dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento 

científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação” (BRASIL, 

2016), alterando e ampliando dispositivos da Lei n° 10.973/04.  

 Dentre as alterações inseridas pela Lei n° 13.243/16 na Lei n°10.973/04 

destaca-se a nova redação dada ao artigo 20 referente à realização de encomendas 

tecnológicas e a consequente necessidade de nova regulamentação do mesmo. 

 Esta Nota Técnica, portanto, visa apresentar princípios gerais que devem guiar 

a referida regulamentação de forma que a mesma esteja adequada “à capacitação 

tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema 

produtivo nacional e regional do país” (BRASIL, 2016). Seu fundamento se apoia nos 

resultados preliminares obtidos no projeto de pesquisa denominado “O poder 

transformador da demanda: mudança técnica e inovação” em andamento no Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.  

De forma mais específica, as recomendações aqui apresentadas derivam de 

uma perspectiva neoschumpeteriana da mudança técnica, da análise da legislação 

brasileira de compras e de inovação, da análise da Parte 35 do Federal Acquisition 

Regulation – FAR norte americano e em pesquisa de campo realizada na Cidade de 

Washington, D.C. Nesta pesquisa de campo foram entrevistados gestores de compra 

do Department of Energy – DoE, Department of Defense – DoD, National Aeronautics 

and Space Administration – NASA, Department of Health and Human Services – HHS, 

Office of Science and Technology Policy – OSTP da Casa Branca, Federal Acquisition 

Institute – FAI, Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA e Advanced 

Research Projects Agency-Energy – ARPA-E.  

 Os princípios gerais aqui apresentados não esgotam o assunto e por isso, 

refletem apenas os pontos mais contundentes que precisam ser tratados, de modo 

que outras recomendações serão ainda feitas.  

 Nessa Nota considera-se “encomenda tecnológica” a aquisição realizada por 

um ente governamental que tenha por objetivo solucionar desafio específico ou 
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obtenção de produto ou processo inovador nos moldes do art. 20 da Lei n° 10.973/04. 

Essas encomendas podem esgotar-se em si mesmas, isto é, sua realização é suficiente 

para atender uma determinada demanda, ou podem exigir escalonamento (produção 

em grandes quantidades) para que a demanda seja totalmente atendida. Como 

exemplos pode-se citar, respectivamente, o desenvolvimento de uma plataforma 

espacial para experimentos científicos e o desenvolvimento de uma vacina.  

 Além desta introdução, a Nota possui outras três seções. A seção de número 2 

apresenta considerações gerais acerca da natureza socioeconômica das encomendas 

tecnológicas. Já a terceira apresenta uma proposta de redação adequada às 

considerações aqui discutidas.  

 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DAS ENCOMENDAS TECNOLÓGICAS 

 

A nova regulamentação das encomendas tecnológicas no Brasil deve considerar que: 

a. No sistema de produção capitalista a inovação processa-se, 

eminentemente, na empresa. Determinadas soluções podem ser 

desenvolvidas no sistema de ensino e pesquisa, mas é nas empresas 

onde, via de regra, o novo conhecimento é transformado em 

produtos ou serviços disponíveis ao consumidor; 

b. A encomenda tecnológica é um tipo especial de aquisição pública 

cujo objetivo é solucionar determinado desafio ou desenvolver 

produto ou processo inovador específico através de esforço de 

Pesquisa e Desenvolvimento - P&D. Assim sendo, o desenvolvimento 

científico e tecnológico associado é meio e não fim.  

c. Em essência, a encomenda tecnológica é um processo de aquisição 

de serviços de P&D voltados para fim específico. Pois, diferente de 

tipos comuns de aquisição, se encomenda algo que não existe ou 

não está disponível no mercado e que pode nunca vir a estar. Por 

isso, adquire-se o esforço e não o resultado;  

d. Atividades de P&D são carregadas de elevada incerteza. Por isso, 

merecem um tratamento especial quando objetos de aquisição 

pública; 
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e. A encomenda tecnológica é regida por um contrato no qual o Estado 

deve definir claramente o que deve ser solucionado evitando 

interferir em como a solução deve ser encontrada. Apenas nos casos 

em que o Estado possui competência técnica, então, pode-se definir 

instruções de como encontrar tal solução; 

f. A encomenda tecnológica é um processo de aquisição com elevados 

custos administrativos, por isso, é adequada apenas para 

determinadas situações específicas; 

g. Mesmo que não desejado, haverá “fracasso”, ou seja, num portfólio 

de encomendas, necessariamente, ocorrerão casos em que os 

objetivos não serão alcançados. Isto é inerente a natureza da 

atividade, mas a ocorrência de tais casos deve ser minimizada com 

ferramentas de gestão; 

h. A solução pode ser fornecida pelos mais diversos agentes, sejam eles 

privados, com ou sem fins lucrativos, públicos, mistos, nacionais ou 

internacionais isoladamente ou em consórcio. Um variado leque de 

fornecedores potenciais é benéfico à encomenda.  

 

3. PROPOSTA DE REDAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 20 DA 

LEI N° 10.973/04, ALTERADA PELA LEI N° 13.243/16 

Decreto n° X, de X de 2016. 

Art. xxx. Os órgãos e entidades da administração pública federal poderão 
contratar diretamente Instituição Científica e Tecnológica – 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, visando 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, nos termos do art. 
20 da Lei nº 10.973, de 2004, e do inciso XXXI do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 1º Para os fins do caput deste artigo, são consideradas voltadas para 
atividades de pesquisa as entidades, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, 
que tenham experiência na realização de atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, não sendo exigível que: 
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I – conste expressamente, no ato constitutivo da entidade contratada, a 
realização de pesquisa dentre seus objetivos institucionais; e 

II – a entidade contratada se dedique, exclusivamente, a atividades de 
pesquisa. 

§ 2º Enquadra-se também nas atividades de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação a realização de testes de escalonamento que precedem a introdução da 
solução, produto, serviço ou processo inovador no mercado. 

§ 3º Considerando que, em geral, as especificações técnicas do objeto da 
encomenda não podem ser definidas com precisão suficiente pela administração 
pública, devido à complexidade da atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
ou por envolver soluções inovadoras não disponíveis no mercado, caberá ao 
contratante descrever suas necessidades de forma suficientemente precisa, expressa 
em parâmetros funcionais e de desempenho claros, de modo a permitir que os 
interessados identifiquem a natureza da solução necessária e que tenham flexibilidade 
para o exercício da inovação e da criatividade.  

§ 4º Na fase prévia à celebração do contrato, o órgão ou entidade da 
administração pública federal poderá consultar potenciais fornecedores ou 
executantes para obter informações necessárias à definição da encomenda, sendo 
que:  

I – cabe ao órgão ou entidade da administração pública federal definir a 
necessidade e a forma de realização da consulta; 

II – as consultas não implicam desembolso de recursos por parte do órgão ou 
entidade da administração pública federal e tampouco preferência na escolha do 
fornecedor ou executante; 

III – as consultas, bem como as respostas dos potenciais fornecedores ou 
executantes, quando feitas formalmente, devem ser anexadas aos autos do processo 
de contratação, ressalvadas eventuais informações de natureza industrial, tecnológica 
ou comercial que devam ser mantidas sob sigilo; 

IV – as informações colhidas na consulta poderão ser utilizadas no processo de 
contratação; e 

V – incumbe ao órgão ou entidade da administração pública federal consultar o 
maior número possível de potenciais fornecedores ou executantes.  

§ 5º O órgão ou entidade da administração pública federal poderá criar, 
mediante ato de sua autoridade máxima, comitê técnico de especialistas para 
assessorar a instituição na definição do objeto da encomenda, na escolha do futuro 
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contratado, no monitoramento da execução contratual e nas demais funções previstas 
neste Decreto, observado o seguinte: 

I – os membros do comitê técnico deverão assinar declaração de que não 
possuem conflito de interesse na realização da atividade de assessoria técnica ao 
contratante; e 

II – a participação no comitê técnico será considerada prestação de serviço 
público relevante, não remunerada. 

§ 6º As auditorias técnicas e financeiras a que referem-se o presente Decreto 
poderão ser realizadas pelo comitê técnico de especialistas.  

§ 7° O contratante deverá definir os parâmetros mínimos aceitáveis de 
utilização e desempenho da solução, produto, serviço ou processo objeto da 
encomenda, bem como os critérios de escolha do fornecedor ou executante. 

§ 8° A administração pública federal deve negociar a celebração do contrato de 
encomenda tecnológica, com um ou mais potenciais interessados, com vistas à 
obtenção das condições mais vantajosas de contratação, observadas as seguintes 
diretrizes: 

I – a negociação deve ser transparente, com documentação pertinente anexada 
aos autos do processo de contratação, ressalvadas eventuais informações de natureza 
industrial, tecnológica ou comercial que devam ser mantidas sob sigilo; 

II – a escolha do fornecedor ou executante deve ser orientada para a maior 
probabilidade de alcance do resultado pretendido pelo contratante, e não 
necessariamente para o menor preço ou custo, podendo a administração pública 
federal se utilizar, como fatores de escolha, da competência técnica, da capacidade de 
gestão, das experiências anteriores, da qualidade do projeto apresentado e de outros 
critérios significativos de avaliação do contratado; e 

III – o projeto específico de que trata o § 9º deste artigo poderá ser objeto de 
negociação com o contratante, sendo ainda lícito ao contratado que, durante a 
elaboração do projeto, consulte os gestores públicos responsáveis pela contratação e, 
se houver, o comitê técnico de especialistas.    

§ 9º A celebração do contrato de encomenda tecnológica fica condicionada à 
aprovação prévia de projeto específico, com etapas de execução do contrato 
estabelecidas em cronograma físico-financeiro, a ser elaborado pelo contratado, com 
observância dos objetivos a serem atingidos e dos requisitos que permitam a aplicação 
dos métodos e meios indispensáveis à verificação do andamento do projeto em cada 
etapa, bem como de outros elementos estabelecidos pelo contratante. 
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§ 10. A contratação prevista no caput deste artigo poderá englobar a 
transferência de tecnologia para viabilizar a produção e o domínio de tecnologias 
essenciais para o país. 

§ 11. Sem prejuízo da responsabilidade assumida no instrumento contratual, o 
contratado poderá subcontratar determinadas etapas da encomenda, desde que assim 
previsto no termo de contrato, devendo o subcontratado observar as mesmas regras 
de proteção do segredo industrial, tecnológico ou comercial aplicáveis ao contratado. 

Art. xxx. O contratante será informado quanto à evolução do projeto e aos 
resultados parciais alcançados, devendo acompanhá-lo mediante auditoria técnica e 
financeira. 

§ 1º O acompanhamento mediante auditoria técnica e financeira a que se 
refere o caput deste artigo será realizado em cada etapa do projeto, ao longo de sua 
execução, inclusive com a mensuração dos resultados alcançados em relação aos 
previstos, de modo a permitir a avaliação da sua perspectiva de êxito, indicando 
eventuais ajustes que preservem o interesse das partes no cumprimento dos objetivos 
pactuados. 

§ 2º O projeto contratado poderá ser descontinuado sempre que verificadas 
inviabilidade técnica ou econômica no seu desenvolvimento ou o desinteresse do 
contratante. 

         § 3º A inviabilidade técnica ou econômica referida no § 2º deverá ser 
comprovada mediante auditoria técnica e financeira. 

        § 4º Nas hipóteses de descontinuidade do projeto contratado previstas no § 2º, 
o pagamento ao contratado cobrirá as despesas já incorridas na efetiva execução do 
projeto, consoante o cronograma físico-financeiro aprovado, mesmo que o contrato 
tenha sido celebrado sob a modalidade de preço fixo inflexível ou de preço fixo mais 
remuneração variável de incentivo. 

§ 5º Caso o projeto seja conduzido nos moldes contratados e os resultados 
obtidos sejam diversos dos almejados, em função do risco tecnológico, comprovado 
mediante auditoria técnica e financeira, o pagamento poderá ser efetuado nos termos 
do contrato. 

§ 6º Findo o contrato sem alcance integral ou com alcance parcial do resultado 
almejado, o órgão ou entidade contratante, a seu exclusivo critério, poderá, mediante 
auditoria técnica e financeira, prorrogar seu prazo de duração ou elaborar relatório 
final dando-o por encerrado. 

Art. xxx. Considerando que a ausência de especificações técnicas precisas, a 
incerteza relacionada com a execução do objeto contratual decorrente do risco 
tecnológico e a dificuldade na realização de estimativa confiável dos custos podem 
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impedir que os contratos de encomenda tecnológica sejam celebrados por preço 
definido a partir de pesquisa de mercado, a administração pública pode se utilizar das 
seguintes modalidades: 

I – preço fixo inflexível; 

II – preço fixo mais remuneração variável de incentivo; 

III – reembolso de custos sem remuneração adicional; 

IV – reembolso de custos mais remuneração variável de incentivo; ou 

V – reembolso de custos mais remuneração fixa de incentivo.  

§ 1º A escolha da modalidade de contrato de encomenda tecnológica de que 
trata este artigo deverá ser devidamente motivada nos autos do processo, conforme as 
especificidades do caso concreto, e aprovada expressamente pela autoridade superior 
de que trata o caput do art. 26 da Lei nº 8.666, de 1993.  

§ 2º Os contratos celebrados sob a modalidade de preço fixo inflexível são 
aqueles utilizados quando a incerteza tecnológica é baixa e pode-se antever, com nível 
razoável de confiança, os reais custos da encomenda, devendo o termo de contrato 
prever o valor a ser pago ao contratado e o pagamento ocorrer ao final de cada etapa 
do projeto ou ao término do mesmo.  

§ 3º O preço fixo inflexível somente pode ser modificado: 

I – caso sejam realizados os ajustes de que trata o § 1º do art. xxx [- refere-se ao 
artigo imediatamente anterior ] deste Decreto; e  

II – na hipótese de reajuste por índice setorial ou geral de preços, nos prazos e 
limites autorizados pela legislação federal.  

§ 4º Os contratos celebrados sob a modalidade de preço fixo mais remuneração 
variável de incentivo devem ser utilizados quando pode-se prever com certa margem 
de confiança os custos do projeto, mas é de interesse do contratante estimular a 
performance do contratado no cumprimento de prazos e no desempenho técnico ou 
por outras razões.  

§ 5º Os contratos que prevejam o reembolso de custos devem ser utilizados 
quando os custos do projeto não forem conhecidos no momento da realização da 
encomenda em razão da incerteza tecnológica, motivo pelo qual estabelecem o 
pagamento das despesas incorridas pelo contratado na execução do objeto, devendo 
ser estabelecido um limite máximo de gastos para fins de reserva de orçamento que o 
contratado não pode exceder, exceto por sua conta e risco, sem prévio acerto com o 
contratante. 

§ 6º Nos contratos que adotam apenas a modalidade de reembolso de custos 
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sem remuneração adicional, a administração pública arcará somente com as despesas 
associadas ao projeto incorridas pelo contratado, não cabendo remuneração ou 
nenhum outro pagamento além do custo, razão pela qual essa modalidade é mais 
apropriada para encomenda tecnológica celebrada com entidade sem fins lucrativos ou 
cujo contratado tenha expectativa de ser compensado com benefícios indiretos, a 
exemplo de algum direito sobre a propriedade intelectual ou da transferência de 
tecnologia. 

§ 7º Os contratos celebrados sob a modalidade de reembolso de custos mais 
remuneração variável de incentivo são aqueles que, além do reembolso de custos, 
adotam remunerações adicionais vinculadas ao alcance de metas de desempenho 
previstas no projeto, em especial metas associadas à contenção de custos, ao 
desempenho técnico e aos prazos de execução ou de entrega. 

§ 8º Os contratos celebrados sob a modalidade de reembolso de custos mais 
remuneração fixa de incentivo são aqueles que, além do reembolso dos custos, 
estabelecem o pagamento ao contratado de uma remuneração negociada entre as 
partes, que deve ser definida no instrumento contratual e que somente pode ser 
modificada nas mesmas situações previstas nos incisos I e II do §3º deste artigo. 

§ 9º A remuneração fixa de incentivo não pode ser calculada como percentual 
das despesas efetivamente incorridas pelo contratado, sob pena de servir de 
desestímulo à contenção de custos.  

§ 10. A política de reembolso de custos pelo contratante deverá observar as 
seguintes diretrizes: 

I – correta separação entre os custos incorridos na execução da encomenda dos 
demais custos do contratado; 

II – razoabilidade dos custos; 

III – previsibilidade mínima dos custos; e 

IV – real necessidade dos custos apresentados pelo contratado para a execução 
da encomenda segundo parâmetros estabelecidos no instrumento contratual.  

§ 11. Nos contratos que prevejam o reembolso de custos, caberá ao contratante 
exigir do contratado sistema de contabilidade de custos adequado a fim de que seja 
possível mensurar os reais custos da encomenda. 

§ 12. As remunerações de incentivo serão definidas pelo contratante com base 
nas seguintes diretrizes: 

I – compreensão do mercado de atuação do contratado; 

II – correta avaliação dos riscos e incertezas associadas à encomenda 
tecnológica; 
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III – economicidade; 

IV – compreensão da capacidade de entrega e desempenho do contratado; 

V – estabelecimento de métricas de avaliação claras e factíveis; e 

VI – compreensão dos impactos potenciais da superação ou não atingimento 
das metas previstas no contrato. 

§ 13. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação poderão, em ato conjunto, dispor sobre normas 
complementares para disciplinar as modalidades previstas neste artigo, sem prejuízo 
de sua aplicação imediata. 

Art. xxx. As partes deverão definir, no instrumento contratual, a titularidade ou 
o exercício dos direitos de propriedade intelectual resultante da encomenda, inclusive 
podendo dispor sobre a cessão do direito de propriedade intelectual, o licenciamento 
para exploração da criação e a transferência de tecnologia, observado o disposto nos 
§§ 4o e 5o do art. 6º da Lei nº 10.973, de 2004. 

§ 1º Presente o interesse público, o contratante poderá ceder ao contratado a 
totalidade dos direitos de propriedade intelectual, mediante compensação financeira 
ou não financeira, desde que economicamente mensurável, inclusive o licenciamento 
da criação à administração pública sem o pagamento de royalty ou de qualquer outro 
tipo de remuneração. 

§ 2º Na hipótese do §1º, o contrato de encomenda tecnológica deverá prever 
que o contratado detentor do direito exclusivo de exploração de criação protegida 
perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo 
e condições definidos no contrato, revertendo-se os direitos de propriedade 
intelectual em favor da administração pública.    

§ 3º No caso de omissão do instrumento contratual, os resultados do projeto, a 
respectiva documentação e os direitos de propriedade intelectual pertencerão ao 
contratante. 

Art. xxx. O fornecimento, em escala ou não, do produto, serviço ou processo 
inovador resultante das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
encomendadas na forma do art. xxx [refere-se ao primeiro artigo desta seção] deste 
Decreto poderá ser contratado mediante dispensa de licitação, inclusive com o próprio 
desenvolvedor da encomenda. 

§ 1º A administração pública deve evitar assumir o compromisso final com a 
produção e aquisição em escala do produto, serviço ou processo inovador até que seja 
atingido um elevado nível de probabilidade de que o desenvolvimento tecnológico seja 
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alcançável e que sejam cumpridos os requisitos mínimos de desempenho exigidos pelo 
órgão ou entidade pública federal. 

§ 2º O contrato de encomenda tecnológica poderá prever opção de compra dos 
produtos, serviços ou processos resultantes da encomenda, sem a necessidade da 
celebração de outro instrumento contratual, desde que aqueles correspondam aos 
níveis de desempenho e custos previamente acordados entre as partes contratantes, 
observadas as quantidades previamente ajustadas. 

§ 3º Para os fins do caput do art. xxx [refere-se ao primeiro artigo desta seção -] 
e do caput deste artigo a administração pública poderá, mediante justificativa 
expressa, contratar concomitantemente mais de uma ICT pública ou privada, entidade 
de direito privado sem fins lucrativos ou empresa, isoladamente ou em consórcio, com 
o objetivo de: 

I - desenvolver alternativas para solução de problema técnico específico ou 
obtenção de produto, serviço ou processo inovador, o que pode envolver a 
contratação de mais de um fornecedor, concomitantemente ou não, para o 
desenvolvimento de uma mesma solução, produto, serviço ou processo inovador; ou 

II - executar partes de um mesmo objeto. 
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