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ATO DE DISPENSA Nº 11/2022 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 91/2022 

 

OBJETO: Requisição de registro de 16 (dezesseis) marcas do CIGA e de suas soluções. 

PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 

JUSTIFICATIVA: Considerando que houve alteração na identidade visual do CIGA, 

nova razão social (nome empresarial) e nova logo. 

Considerando que o CIGA está sendo cada vez mais visado nacionalmente e que 

suas soluções não possuem marcas registradas. 

Considerando que a marca registrada é qualquer nome ou símbolo utilizado para 

identificar uma empresa, um produto, serviço ou comércio. 

Considerando que é o registro de marca que formaliza a proteção do negócio e 

propriedade sobre uma determinada marca (nome e símbolo) e está de acordo com a Lei 

9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). 

Considerando que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo aperfeiçoamento, 

disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de 

propriedade intelectual para a indústria. 

 

Identificação do Problema 

 Há riscos de desvirtuarem, copiarem e/ou clonarem a marca do CIGA e de suas 

soluções. 

 

Identificação da Necessidade 

Registro da marca CIGA em sua nova logo, e de suas atuais 14 (quatorze) soluções. 

 

Requisitos 

Registro de marca no INPI. 

 

Solução Escolhida 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal 

vinculada ao Ministério da Economia, responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e 

gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual 



 

 

para a indústria, de forma que o registro de qualquer marca deve ser requerida junto ao 

referido Instituto 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividades no 2.001 – Administração, Elemento de despesa 

3.3.90.39.99 (Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica) 

FORNECEDOR: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI 

CNPJ: 42.521.088/0001-37 

VALOR DA AQUISIÇÃO TOTAL: R$ 2.272,00 (dois mil duzentos e setenta e dois reais) 

 

 

Florianópolis, 21 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

GILSONI LUNARDI ALBINO 

Diretor Executivo do CIGA 
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