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SOF / SPI / DEST

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão
Espelho do Órgão

Ação Orçamentária

10U2 - Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual

Unidade Orçamentária Responsável 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Momento da ação Lei+Créditos
Programa 2055 - Desenvolvimento Produtivo

Esfera 10 - Orçamento Fiscal

Função 22 - Indústria

SubFunção 664 - Propriedade Industrial

Unidade Responsável Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Tipo de ação Projeto

Origem PLOA

Acordo implementado

Unidade de Medida percentual de execução física

Percentual de execução física das atividades dos Planos de Trabalho anuais do Acordo de Cooperação Técnica para a Disseminação e Internalização da
Propriedade Intelecutal no Brasil e do Programa de Parceria OMPI/Brasil para a promoção da Cooperação Sul-Sul.

Preparação e implementação das atividades previstas no plano de trabalho do Projeto de Cooperação Técnica constante dos Acordos firmados entre o
Governo Brasileiro e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), para obter competências visando a uma melhor utilização dos
procedimentos técnicos e administrativos atualmente em uso e implementar condições para maior penetração e entendimento da cultura de propriedade
intelectual junto aos diversos setores da sociedade, além de ampliar e aprimorar o uso do sistema de propriedade intelectual pelos atores residentes em
países em desenvolvimento e de menor desenvolvimento relativo no âmbito da Cooperação Técnica Sul-Sul.

Base legal
Os Acordos entre o Governo e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI, publicados no DOU de 06/06/2012 e de 03/09/2012; Constituição
Federal de 1988; Lei 9.279/1996; Decreto 59.308/1966; Decreto Nº 3.751/2001.
Descrição

Ação de Insumo Estratégico Não
Regionalização na Execução Não
Beneficiário
O próprio INPI, como corpo orgânico e receptor da assistência técnica, em particular seus especialistas, que terão contato com as técnicas de gestão dos
temas vinculados à Propriedade Intelectual; a sociedade como um todo, uma vez que tais especialistas tornar-se-ão multiplicadores destas melhores
práticas; os atores envolvidos no sistema de propriedade intelectual brasileiro e os atores residentes em países em desenvolvimento e de menor
desenvolvimento relativo.
Tipo de implementação Direta Descentralizada
Implementação da Ação
Elaboração e execução dos Planos de Trabalho anuais, feitos em conjunto entre o INPI, OMPI e a ABC/MRE, que consistem: realização de eventos;
conferências; seminários; vindas de especialistas internacionais; treinamento aos funcionários do INPI e de outros escritórios de outros países;
consultorias de especialistas nacionais ou estrangeiros. A execução se dará de forma direta e por meio de repasse de recursos à OMPI.
Participação social Não

Produto

Especificação do Produto

Iniciativa Aprofundamento da cooperação com o sistema internacional de propriedade intelectual

Objetivo Conceder direitos de propriedade intelectual com qualidade, rapidez e segurança jurídica, aliada à
disseminação da cultura da propriedade intelectual, à integração com o sistema internacional de
propriedade intelectual e ao fortalecimento do comércio de tecnologia.

Início da Ação 31/12/2015Término da Ação28/09/2011
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Plano Orçamentário
0000 - Cooperação Técnica em Propriedade Intelectual
Caracterização
 -
Unidade Medida  - Produto  -

Localizador 0001 - Nacional
Custo Total
8.562.009

Total Físico
100

Início do Localizador
28/09/2011

Término do Localizador
31/12/2015

Abrangência Geográfica
Região
Nacional

Estado
 -

Município
 -
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20TW - Disseminação de Informação Tecnológica

Unidade Orçamentária Responsável 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Momento da ação Órgão Setorial
Programa 2055 - Desenvolvimento Produtivo

Esfera 10 - Orçamento Fiscal

Função 22 - Indústria

SubFunção 664 - Propriedade Industrial

Unidade Responsável Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Tipo de ação Atividade

Origem PLOA

Acesso fornecido

Unidade de Medida unidade

Acesso fornecido = número de acessos disponibilizados aos pesquisadores do INPI

Levantamento de informações técnicas em bases de dados comerciais para geração de produtos de informação tecnológica, com a finalidade de o INPI
fornecer para os setores produtivo, científico-tecnológico e governamental, informações atualizadas e as tendências do desenvolvimento tecnológico nos
diversos segmentos industriais, em âmbitos nacional e internacional.

Base legal
Lei nº 9.279/1996; Lei no 10.973/2004; Decreto nº 5.563/2005 e Lei nº 5.648/1970.
Descrição

Ação de Insumo Estratégico Não
Regionalização na Execução Não
Beneficiário
Empresas, universidades, instituições de pesquisa, escritórios nacionais de propriedade intelectual e demais usuários do sistema.
Tipo de implementação Direta
Implementação da Ação
O acesso a bancos de dados/softwares comerciais por parte dos pesquisadores do INPI permitirá a obtenção, recuperação e tratamento de informação
tecnológica, visando à geração de produtos estratégicos, tais como: 1 - Atendimento e orientação presencial ou à distância a usuários internos e
externos; 2 - Estudos Setoriais de Monitoramento Tecnológico; 3 - Notas Técnicas e Radares Tecnológicos, com a finalidade de subsidiar políticas
públicas, de desenvolvimento tecnológico e industrial e a reformulação de marcos regulatórios; 4 - buscas de patentes e desenhos industriais, e material
didático para compor atividades de disseminação, que atendem tanto os clientes internos do INPI como os setores produtivos, científico-tecnológico e
governamental. A implementação será feita por meio da contratação das bases de dados.
Participação social Não

Produto

Especificação do Produto

Iniciativa Ampliação da inserção do tema propriedade intelectual e inovação junto aos setores produtivo,
acadêmico, tecnológico e governamental

Objetivo Conceder direitos de propriedade intelectual com qualidade, rapidez e segurança jurídica, aliada à
disseminação da cultura da propriedade intelectual, à integração com o sistema internacional de
propriedade intelectual e ao fortalecimento do comércio de tecnologia.

Plano Orçamentário
0000 - Disseminação de Informação Tecnológica
Caracterização
 -
Unidade Medida  - Produto  -
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Localizador 0001 - Nacional
Custo Total Total Físico Início do Localizador Término do Localizador
Abrangência Geográfica
Região
Nacional

Estado
 -

Município
 -
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6481 - Disseminação de Informações Tecnológicas

Unidade Orçamentária Responsável 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Momento da ação Lei+Créditos
Programa 2055 - Desenvolvimento Produtivo

Esfera 10 - Orçamento Fiscal

Função 22 - Indústria

SubFunção 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

Unidade Responsável Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Tipo de ação Atividade

Origem PLOA

Informação disseminada

Unidade de Medida unidade

Buscas efetuadas + consultas realizadas + documentos visualizados.

Disponibilização de acesso a bancos de dados fornecedores de informações tecnológicas, para permitir a geração de produtos de informação
tecnológica, que orientam a concessão, pelo INPI, de direitos de Propriedade Industrial, além do fornecimento para os setores produtivo, científico-
tecnológico e governamental de informações atualizadas e as tendências do desenvolvimento tecnológico nos diversos segmentos industriais, em
âmbitos nacional e internacional.

Base legal
Lei nº 9.279/1996; Lei no 10.973/2004; Decreto nº 5.563/2005 e Lei nº 5.648/1970.
Descrição

Ação de Insumo Estratégico Não
Regionalização na Execução Não
Beneficiário
Empresas, universidades, instituições de pesquisa, escritórios nacionais de propriedade intelectual e demais usuários do sistema.
Tipo de implementação Direta
Implementação da Ação
A ação será implementada através da análise de diversos bancos de dados pertinentes às necessidades do INPI, contratação nos termos da legislação
vigente e disponibilização de acesso aos pesquisadores do INPI, para realização de buscas bibliográficas de anterioridades e análise de resultados.
Participação social Não

Produto

Especificação do Produto

Iniciativa Ampliação do acesso e contratação de novos bancos de dados nacionais e internacionais

Objetivo Conceder direitos de propriedade intelectual com qualidade, rapidez e segurança jurídica, aliada à
disseminação da cultura da propriedade intelectual, à integração com o sistema internacional de
propriedade intelectual e ao fortalecimento do comércio de tecnologia.

Plano Orçamentário
0000 - Disseminação de Informações Tecnológicas
Caracterização
 -
Unidade Medida  - Produto  -
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Localizador 0001 - Nacional
Custo Total Total Físico Início do Localizador Término do Localizador
Abrangência Geográfica
Região
Nacional

Estado
 -

Município
 -
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7F44 - Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico

Unidade Orçamentária Responsável 28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI

Momento da ação Lei+Créditos
Programa 2055 - Desenvolvimento Produtivo

Esfera 10 - Orçamento Fiscal

Função 22 - Indústria

SubFunção 664 - Propriedade Industrial

Unidade Responsável Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Tipo de ação Projeto

Origem Crédito Adicional

Centro implantado

Unidade de Medida percentual de execução física

Centro implantado, constituído de um complexo de laboratórios de microbiologia e de cultura de células, aparelhado e operando para o recebimento de
material biológico dentro de padrões internacionalmente estabelecidos, pelo Tratado de Budapeste, para as autoridades depositárias.

Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico, para prover o País de infraestrutura para o depósito de patentes no campo da biotecnologia e
contribuir para a organização de uma estrutura de serviços que permita a oferta de material biológico certificado para fins de pesquisa e
desenvolvimento, de acordo com os requisitos internacionais de segurança e rastreabilidade.

Base legal
Parágrafo único do Artigo 24 da Lei que rege a Propriedade Industrial no país - Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI); Decreto 6.041, de 8 de fevereiro
de 2007, que institui a Política Nacional de Biotecnologia.
Descrição

Ação de Insumo Estratégico Não
Regionalização na Execução Não
Beneficiário
Pessoas Jurídicas que depositam pedidos de patentes que requerem suplementação com o depósito do material biológico.
Tipo de implementação Direta Descentralizada
Implementação da Ação
O Centro Brasileiro de Material Biológico está sendo implementado por meio do Termo de Cooperação celebrado entre o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI) e o Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), e será gerido de modo cooperativo pelas duas autarquias federais. O CBMB
será implantado no Campus do Inmetro em Xerém, Duque de Caxias, onde as equipes do INPI e do Inmetro desenvolverão as atividades finalísiticas do
Centro, de acordo com as suas atribuições específicas. O processo de implementação do CBMB será constituído pelas etapas de (i) elaboração do
projeto arquitetônico, com base em memorial descritivo elaborado pelas equipes do INPI e Inmetro, contando com colaboradores do corpo técnico de
instituições parceiras (ii) construção do prédio, (iii) aquisição e instalação do sistema de criopreservação para a preservação do material biológico, (iv)
aparelhamento dos laboratórios, com a aquisição e instalação dos equipamentos, (v) aquisição e instalação do mobiliário e o (vi) desenvolvimento e
implementação do sistema de gerenciamento para todas as atividades do Centro.
Participação social Não

Produto

Especificação do Produto

Iniciativa Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico

Objetivo Conceder direitos de propriedade intelectual com qualidade, rapidez e segurança jurídica, aliada à
disseminação da cultura da propriedade intelectual, à integração com o sistema internacional de
propriedade intelectual e ao fortalecimento do comércio de tecnologia.

Início da Ação 30/06/2015Término da Ação01/10/2009

Plano Orçamentário
0000 - Implantação do Centro Brasileiro de Material Biológico - Despesas Diversas
Caracterização
 -
Unidade Medida  - Produto  -
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Plano Orçamentário
0001 - Etapa 2 – Construção do prédio
Caracterização
Realização de serviços preliminares; movimentação de terra; fundação; estrutura de concreto; instalações hidráulicas; instalações elétricas e SPDA;
cabeamento estruturado e telefone; elevadores; ar condicionado; estrutura metálica; paredes e divisórias; esquadrias e ferragens; revestimento de paredes;
revestimento de forros; cobertura e fechamento lateral; vidros, espelhos e plásticos; pavimentação; pintura; impermeabilização; serviços complementares;
instalações hidráulicas - louças, metais e acessórios; sistema de alarme; instalação contra incêndio; circuito fechado de televisão; criopreservação e gases
medicinais; controle de acesso; elevadores; limpeza da obra; administração da obra. Início: Nov/10 Término: Jun/15 - Financeiro da etapa: 2014 -
R$6.594.730,00; físico 39% 2015 - R$3.500.107,75. físico 21%.
O detalhamento da etapa encontra-se no cronograma mais recente obtido pelo Inmetro, que ainda será atualizado. A construção do prédio será executado
por meio de contratação de terceiros (Licitação).
Unidade Medida percentual de execução física Produto Prédio construído

Localizador 0033 - No Estado do Rio de Janeiro
Custo Total
15.386.235

Total Físico
100

Início do Localizador
01/10/2009

Término do Localizador
30/06/2015

Abrangência Geográfica
Região
Região Sudeste

Estado
Rio de Janeiro

Município
 -
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