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MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA 

N° 2030112017-011/00 

Termo de Contrato de prestação de serviços que entre 
si celebram a UNIÃO FEDERAL, por intermédio da 
MARINHA DO BRASIL, neste ato representado pelo 
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA (IPqM) 
E A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA (FUNDEP). 

O INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA - IPqM, com sede na Rua Ipiru, n° 2, 
Cacuia, Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro, inscrito no CNPJ sob o n° 
10.465.006/0001-98, neste ato representado pelo Exm" Sr. Diretor, o Contra-Almirante (EN) 
RICARDO SOARES FERREIRA, nomeado pelo Decreto Presidencial de 23 de novembro de 2016, 
publicado no DOU de 24 de novembro de 2016, CPF n" 006.503.547-02, RG n" 531714-2/MB, 
doravante denominada CONTRATANTE, a FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA 
PESQUISA - FUNDEP inscrita no CNPJ/MF sob o n" 18.720.938/0001-41, sediada na Av. 
Presidente Antônio Carlos, 6627 - Unidade Administrativa II, Pampulha, Belo Horizonte, MG, 
CEP: 31 270-901, Caixa Postal 856, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 
pelo Professor ALFREDO GONTIJO DE OLIVEIRA, CPF n" 045.124.216-53, Presidente, tendo 
em vista o que consta no Processo de Justificativa de Dispensa de Licitação n" 63128.003533/2016- 
01 e em observância às Disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste instrumento a Contratação de Fundação de Apoio Especializada na 
Gestão de Projetos de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento Tecnológico para a gestão 
administrativa e financeira no apoio às atividades do Projeto de Desenvolvimento de Processo de 
Remoção de CO2 de Ambientes Confinados Utilizando Contactores com Membranas, de 
acordo com o estabelecido no Projeto Básico e seu Apêndice o qual integra te Contrato, 
independentemente de qualquer transcrição. 
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O apoio a ser prestado pela Contratada na execução dos serviços, suas específícaçôés, ~ •. ' ' 
condições, níveis de serviço, forma de execução e prazos constam no Projeto Básico mencionado. 

Subcláusula Primeira 

Parágrafo Único 

O apoio a ser prestado pela Contratada consiste na execução dos serviços, cujas 
especificações, condições, níveis de serviço, forma de execução e prazos constam no Plano de 
Trabalho, Apêndice ao Projeto Básico mencionado, parte integrante do presente contrato. 

São Partes Integrantes deste Contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
anexos: 

Anexo A - Projeto Básico; 
Anexo B - Plano de Trabalho; 
Anexo C - Proposta da FUNDEP n° 324728/2016; 

--... Anexo D - Formulário Cumprimento SecCTM 403; e 
Anexo E - Autorização para Gestão de Projetos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

O presente contrato vincula-se às regras dispostas no Processo de Dispensa de Licitação n 
63128.003533/2016-01, observando os dispositivos legais vigentes, cuja licitação foi dispensada 
com amparo no inciso XIII, do artigo 24, da Lei n° 8.666/93, combinado com o artigo 1°, da Lei n° 
8.958/94 e com o artigo 8° e 9°, do Decreto n" 7.423110, respaldado pela Publicação SecCTM 403 e 
Portaria Conjunta n° 98/MEC/MCTI-2016. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA APROVAÇÃO DA MINUTA 

A minuta deste contrato foi examinada e aprovada juridicamente pela Consultoria Jurídica 
da União no Estado do Rio de Janeiro, sendo atendidas as recomendações constantes do Parecer n° 
03029120 16/HTLP/CJU-RJICGU/AGU, nos termos do parágrafo único do art. 38, da Lei n" 
8.666/1993. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

Conforme as normas fixadas pela Portaria n° 1801MB, de 16 de julho de 2001, alterada pelas 
Portarias n° 2361MB, de 09 de setembro de 2002, 2581MB, de 06 de novembro de 2003, 1111MB, de 
1 ° de abril de 2004, 2581MB, de 16 de maio de 2012 e 1591MB, de 22 de março de 2013, do Co 
mandante da Marinha, combinada com a Portaria n° 93/EMA, de 23 de abril de 2009, e com a sub 
delegação de competência consubstanciada na Portaria n° 28/SeCTM, de 27 de junho de 2014, do 
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, o Diretor do Instituto de Pesquisas da 
Marinha tem competência para assinar este contrato em nome da Marinha. 

De acordo com o Estatuto Social, o Professor ALFREDO GONTIJO DE OLIVEIRA, CPF 
n" 045.124.216-53, Presidente, tem competência para assinar este acordo em nome da CONTRATA 
DA. 
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CLÁUSULA QUINTA- DO REGIME DE EXECUÇÃO 

o objeto deste contrato será executado em regime de TAREFA. 

CLÁUSULA SEXTA - DA MANUTENÇÃO PELA CONTRATADA DAS CONDIÇÕES 
DEMONSTRADAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante a vigência contratual, todas as condições de 
monstradas no processo de dispensa de licitação, de modo a garantir o cumprimento das obrigações 
assumidas. 

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Projeto 
Básico, anexo A deste Termo de Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DO SIGILO E PROPRIEDADE DAS INFORMAÇÕES 

Todas as informações obtidas e/ou produzidas decorrentes da contratação/execução das 
atividades são de propriedade da CONTRATANTE. A CONTRATADA e todos os funcionários 
envolvidos no processo de execução das atividades deverão manter sigilo absoluto sobre quaisquer 
informações pertinentes ao projeto. 

CLÁUSULA NONA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da UNIÃO para o exercício de 2017, na seguinte classificação: 
Programa Interno R-90172001BZ, Gestão 72301/00001, Natureza de Despesa 339039, PTRES 
107138, FR 0188000000, DO 52131; e Programa Interno R-9017200181, Gestão 72301/00001, 
Natureza de Despesa 339039, PTRES 093577, FR 0100000000, DO 52131. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO 

A CONTRATANTE, em retribuição aos serviços prestados, pagará à CONTRATADA, a 
quantia máxima de R$ 286.400,00 (duzentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais), sendo os va 
lores dos repasses executados conforme o cronograma de desembolso descrito no Plano de Traba 
lho, Apêndice ao Projeto Básico, Anexo A deste termo de contrato. Encontram-se especificados 
no Projeto Básico, de que trata a Cláusula Primeira, os valores, com correspondentes a execução do 
projeto no valor R$ 2.577.600,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e sete mil, e seiscentos reais) 
desta forma serão transferidos, via faturamento, para a Fundação um total de R$ 2.864.000,00 (dois 
milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil reais). 

Subcláusula Única 

N o valor acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução 
do objeto. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REAJUSTE \ .. _~ . . 

O preço consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável. ''-... <, /:' . ' , 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO PAGAMENTO 

O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram 
se definidos no Projeto Básico, anexo A deste Termo de Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

Ultrapassando-se o prazo estipulado para pagamento, haverá atualização monetária a partir 
da data final do prazo de execução (data do adimplemento) até a de efetivo pagamento, utilizando 
se a variação "pro rata die" do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, para tal correção, 
adotar-se-á a seguinte fórmula: 

AM = [(1 + IPIlOO)N/3o -1] x VP, onde: 
--- AM = atualização monetária; 

IP = percentual atribuído ao índice pactuado com vigência a partir da data de adimplemento 
da etapa; 

N = número de dias entre a data de adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; e 
VP = valor da etapa a ser paga. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA COORDENAÇÃO/ FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATANTE noticiará formalmente a CONTRATADA, o nome dota) 
Coordenador(a) do Projeto, que acompanhará os serviços da Contratada e os fiscalizará, diretamente 
ou por meio de responsável(is) indicadors), por Portaria, na forma do art. 67, da Lei n" 8.666/93, 
o(s) qual(is) terá(ão) pelos poderes para cumprir o estabelecido neste Termo de Contrato. 

Parágrafo Único 

A indicação de novo(a) Coordenador(a) do Projeto, caso se faça necessária, dispensa a 
celebração de termo aditivo, podendo ser formalizada por ato da autoridade competente da 
Contratante, mediante justificativa e juntada da respectiva documentação aos autos do processo 
relativo ao presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- VIGÊNCIA 

O prazo de execução do objeto do presente Contrato é de 33 (trinta e três) meses e inicia-se 
na data de sua assinatura e encerra-se com a entrega da última atividade prevista no item 2 (Ativida 
des a Serem Executadas) do Projeto Básico, em ~ J/ ~/ ~_j..) 

O prazo de vigência deste documento inicia-se na mesma data prevista para execução e en 
cerra-se com a assinatura do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo (TER-D), em 
OI.'Z /~/_~ 

~I 
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Subcláusula Unica \ : '.. : ; " . ,.- 
Em até 15(quinze) dias após a entrega pela CONTRATADA da última atividade previst;-n.~L.:../~ .. ·/ 

item 2 do Projeto Básico, deverá ser lavrado pela MARINHA um Termo de Entrega e Recebimento 
Provisório (TER-P), do qual constarão as falhas porventura encontradas nos serviços realizados, as 
quais, sempre que procedentes, deverão ser sanadas pela CONTRATADA dentro do prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias corridos, salvo nos casos excepcionais, devidamente justificados pela CON 
TRATADA e aceitos pela MARINHA, quando então será lavrado o Termo de Entrega e Recebimen- 
to Definitivo (TER-D). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA DE FIEL EXECUÇÃO 

A CONTRATADA compromete-se a devolver à CONTRATANTE o valor da transferência 
financeira, devidamente atualizado monetariamente de acordo com os índices oficiais, que proporci 
onou viabilidade à execução do Objeto, de acordo com o Cronograma de Desembolso (Item 10 do 
Projeto Básico), nos casos de inexecução parcial ou total do objeto, conforme Orientação Normati 
va daAGU n° 37, de 13 de Dezembro de 2011. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

As sanções relacionadas à execução do Contrato são aquelas previstas no Projeto Básico, 
anexo A deste Termo de Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA RESCISÃO 

Subcláusula Primeira 

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei 
n" 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo A deste acordo. 

Subcláusula Segunda 

Os casos de rescisao contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

Subcláusula Terceira 

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n" 8.666, de 1993. 

Subcláusula Quarta 

O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

a) balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

b) relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; e 

~I 

c) indenizações e multas. 1\ 

. J 
\J 
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É vedado à CONTRATADA: 
a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; e 

b) Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ALTERAÇÕES 

Subcláusula Primeira 

Este Contrato poderá ser alterado com as devidas justificativas, mediante celebração de 
Termo Aditivo, nos casos previstos nos artigos 57 e 65 da Lei n° 8666/93. 

Subcláusula Segunda 

A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite estatuído no art. 65, § 10 da Lei n" 8.666, de 
1993, do valor inicial atualizado do contrato. 

Subcláusula Terceira 

As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

Fica estabelecido, para todos os efeitos legais, que não há vínculo empregatício entre a MA 
RINHA e os empregados designados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços contrata 
dos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

É vedado à Contratada subcontratar, no todo ou em parte, dos serviços ora contratados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

Os gastos com a publicidade deste contrato e de seus atos decorrentes ficarão por conta da 
MARINHA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 

As questões oriundas da presente licitação, que não forem resolvidas administrativamente, 
serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no foro da Cidade do Rio de Janeiro/RJ. 

~I 
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Do presente acordo são extraídas as seguintes cópias: 

a) uma para a MARINHA; 

b) uma para a CONTRATADA; e 

c) uma, em extrato, para publicação em DOU. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS CÓPIAS 

E, por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas neste 
contrato que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes e testemunhas a seguir, a 
todo o ato presentes. 

Rio de Janeiro, RI., em 1~ de rJ JV ~(I/I 'f/t..-.J de 2017. 
Professor Roberto A!ves NogtIeira 

Diretor de Operações 
FuodaçáQ de Desenvolvimento~ 

=r 
Cont Almirante (EN) 

retor do IPqM 
Representante da MARINHA 

ALFREDO GONTIJO DE OLIVEIRA 
Presidente 

Representante da CONTRATADA 

o /1 KJ__ 
~~~DEFALCO 

cap~~;;r~1ata (EN) 
Enc. do Grupo de Tecnologia de Materiais 

Testemunha pela MARINHA 

PRIS ~_. 
Analista de Negócios e Parcerias 
Testemunha pela CONTRATADA 
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MARINHA DO BRASIL 
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA 
GRUPO DE TECNOLOGIA DE MATERIAIS 

PROJETO BÁSICO 

l-OBJETO 

Contratação de Fundação de Apoio Especializada na Gestão de Projetos de Pesquisa, Extensão e 
Desenvolvimento Tecnológico para a gestão administrativa e financeira no apoio às atividades do 
Projeto de Desenvolvimento de Processo de Remoção de COl de Ambientes Confinados utilizando 
Contactores com Membranas, cujo detalhamento do projeto encontra-se no Plano de Trabalho, 
Anexo ao Projeto Básico. 

A contratação de uma fundação de apoio por dispensa de licitação tem amparo legal nos termos do 
inciso XIII, do artigo 24, da Lei n" 8.666/93, combinado com o artigo 1°, da Lei n° 8.958/94 e com o 
artigo 8° e 9°, do Decreto n° 7.423/10. Respaldado pela Publicação SecCTM 403 e Portaria Conjunta n° 
62/MEC/MCTI-2015. 

As regras inerentes aos preceitos da Lei n° 8.958/94, regulamentada pelo Decreto n° 7.42312010 
encontram-se consolidadas nos Planos de Trabalho em Anexo, ao presente Projeto Básico. 

2 -ATIVIDADES A SEREM APOIADAS 

A Fundação deverá providenciar o apoio referente às contratações e aquisições, detalhadas na 
aplicação de recursos descriminada no Plano de Trabalho, necessárias a execução das atividades do 
projeto especificadas no cronograma de execução. 

Esse projeto inclui três fases: 
• Fase 1 - Desenvolvimento de uma Bancada de Testes; 

• Fase 2 - Desenvolvimento de uma Unidade Piloto; 

• Fase 3 - Projeto básico para uma Unidade Conceitual. 

Atividade Etapa Descrição da Atividade a ser Apoiada Fase 

2.1 Projeto Projeto da Bancada de Testes 

2.2 Compra de equipamentos e instrumentos 

2.3 Preparação Compra de material de consumo 

2.4 Construção da Bancada de Testes 

2.5 Variação dos parâmetros operacionais I 

2.6 Realização de Variação dos tipos de membranas experimentos 
2.7 Variação do meio extrator 

2.8 Modelagem Representação do processo por modelos Matemática 

- 1/11 - 
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2.11 Compra de equipamentos e instrumentos 

2.12 Preparação Compra de material de consumo _. 

2.13 Construção da Unidade Piloto 2 

2.14 Testes de Implementação de controle automatizado 

2.15 Desempenho Realização em operação contínua 

2.16 Documentação Emissão de relatório com resultados 

2.17 Preparação Levantamento de Requisitos de Projeto da Unidade 
Conceitual 

2.18 Projeto Básico do Processo 
- 

2.19 Projeto Básico do Sistema de Controle 

2.20 Projeto Projeto Básico do Sistema de Filtração 3 

I 
2.21 Projeto Básico do Sistema de Ventilação I 

2.22 Projeto Básico da Rede Elétrica 
I 

2.23 Documentação Emissão de relatório com resultados 
- 

3 -JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A Missão do IPqM, definida no Capítulo II do Regulamento aprovado pela 
Portaria n° 43/2015 da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha é: 

" A rt. 2° - o IFqM tem o propósito de realizar atividades de pesquisa científica e desenvolvimento tecnolágico de 
sistemas. equipamentos, componentes, materiais e técnicas para aplicação na ME. 

Art. 3° -Para a consecução de seu propósito, cabe ao IPqM as seguintes tarefas: 
[ realizar atividades de pesquisa científica e desenvolvimento tecnolôgico determinados pela Administração 

Naval; 
11 acompanhar a evolução científica e tecnotôgica, o estado da arte e os trabalhos de pesquisa e 

desenvolvimento realizados em instituições privadas e governamentais, nos assuntos de interesse da MB; 
III prestar orientação científica e tecnolôgica as OM nos assuntos referentes a sistemas, equipamentos, 

componentes, materiais e técnicas para aplicação na MB; 
IV - contribuir para a nacionalização progressiva e seletiva do material de interesse da MB; 
V - prestar apoio às OM nas atividades de capacitação científica e tecnolôgica de pessoal, para aplicação na 

MB; 
VI - manter intercâmbio com os setores industrial, universitário e técnico-científicos nas atividades de pesquisa 

científica e desenvolvimento tecnológico de sistemas, equipamentos, componentes, materiais e técnicas de interesse da MB; 
e 

VII - administrar os recursos humanos, materiais e financeiros sob sua responsabilidade. "(grifei) 

Os dois fatores que reforçam a necessidade a existência de 
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cargos em extinção e a patente sazonalidade das atividades em questão. '\. > ~ / 

Quanto à primeira (existência de cargos em extinção), ressalta-se o que consta no D~Ct~{~1.tib 
2.271/1997, Art. 1°, § 2°, citado abaixo: 

"§ 2° Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo 
plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, 
total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal. " 

Quanto à segunda (sazonalidade das atividades em questão), há de se ressaltar que as atividades a 
serem realizadas apresentam picos de trabalho apenas em algumas épocas do ano, particularmente ao 
final dos desenvolvimentos. Toma-se, então, inviável economicamente a manutenção de Corpo Técnico 
próprio, do nível de Técnico, que muito provavelmente estariam sem atividades a realizar, entre os 
períodos de montagem e instalação. 

Tendo em vista o exposto acima, optou-se, então, pela contratação do apoio da Fundação 
para gestão administrativa e financeira do plano de trabalho, por considerá-Ia justificável. Desse 
modo, todo o desenvolvimento, incluindo todas as soluções de projeto, ficarão sob o completo 
domínio de funcionários da Marinha lotados neste Instituto. 

Em relação à legalidade da contratação, pode-se recorrer aos trechos que 
constam na Consideração Jurídica MHJ/NAJ/CJU/AGU n° 001/2005 feita pela ilustre 
Advogada da União, Dra. Márcia de Holleben Junqueira, em relação à contratação 
similar efetuada pelo Arsenal de Marinha, aqui reproduzidos, e que ratificam a 
justificativa acima exposta. 

"Está-se, portanto, diante de situação crítica, pois não há sequer reposição dos já envelhecidos e com balidos 
quadros. E, nessas circunstâncias, uma exegese legal restrita poderia acarretar, a curto prazo, significativos atrasos nos 
cronogramas do Arsenal e a médio e longo prazos a paralisia dos serviços a carga da referida Organização Militar, com 
evidentes, graves e quiçá irreversiveis prejuízos ã Marinha do Brasil e por via de conseqüência, i't segurança e soberania 
do País. " (grifei) 

"Sendo assim, não se mostra razoável e tampouco sensato exigir-se do administrador público que suspenda e/ou 
retarde sobremaneira os trabalhos a que está obrigado por dever de oficio, enquanto não for implementada medida 
administrativa prevista em lei. O descabimento dessa "solução" robustece-se ainda mais quando se trata de Organização 
Militar, integrante das Forças Armadas, as quais destinam-se, na exata dicção do caput do art. 142 da Constituição 
Federal, "à defesa da Pátria, i't garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 
ordem. " (grifei) 

"Ou seja, por um rigorismo formal, por falta da convicção da instrumentalidade do Direito e sobretudo por uma 
visão estreita do sistema jurídico, não se admite, em hipótese alguma, pôr em risco os fundamentos da República 
Federativa do Brasil, em especial o citado no inciso 1, do arfo 1° da CF/88, que é a soberania nacional. " (grifei) 

As atividades de apoio aos projetos configuram tarefas complementares àquelas desenvolvidas 
pelo Instituto de Pesquisas da Marinha - IPqM, na qualidade de Instituição de Ciência e Tecnologia. 
Com o advento do credenciamento da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, como 
fundação de apoio ao Núcleo de Inovação Tecnológica, do qual o IPqM faz parte, a contratação tem 
respaldo no caput do art. 10 da Lei n° 8.958/94, combinado com o inciso XIII do art. 24 da Lei n" 
8.666/93. Ressalva-se, contudo, que todas as atividades executadas ficarão sob o completo controle e 
domínio de militares e servidores da Marinha do Brasillotados neste Instituto. 

No caso da parceria entre IPqM e a FUNDEP, o Instituto está realizando a sua missão no que diz 
respeito aos itens III (prestar orientação científica e tecnológica ... ), IV (contribuir para a nacionalização 
progressiva e seletiva do material de interesse da MB) e VI (manter intercâmbio com os setores 
técnico-científicos ... ). t!J 4 O 
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Algumas das atividades a serem realizadas para a execução do objeto, descritas no Iter '. 2 deste / 

Projeto Básico, consomem uma grande quantidade de homens-hora, fazendo necessário a contrataçãd::ae,'C "./ 
apoio a estas atividades. 

O IPqM é uma Organização Militar da Marinha subordinada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Marinha (SecCTM). Essa secretaria, recém-criada em abril de 2008, tem por objetivo 
acompanhar as mudanças tecnológicas, cada vez mais rápidas, nas áreas de interesse desta Força. Seu 
propósito é atuar como órgão central executivo do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da 
Marinha (SCTM), pelo exercício do planejamento, da orientação, da coordenação e do controle das 
atividades científicas, tecnológicas e de inovação da Marinha. A ela caberá a tarefa primordial de 
assessorar o Comandante da Marinha na direção do SCTM e acompanhar a evolução científica e 
tecnológica, o estado da arte e os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento realizados em instituições 
privadas e governamentais, além de manter o intercâmbio com as demais Forças singulares e com os 
setores industrial, universitário e técnico-científico, nas atividades de pesquisa científica e 
desenvolvimento tecnológico de sistemas, equipamentos, materiais e técnicas de interesse da Marinha. 

Dentro desse panorama, pode-se considerar as Áreas Estratégicas em um espaço delimitado por 
três eixos, capazes de criar vetores interagentes e coordenados, denominados de Tecnologias de 
Interesse da Defesa Nacional: 

a) Eixo da Defesa - contempla as especificações e os requisitos militares da Defesa Nacional a 
serem satisfeitos por Sistemas de Armas. Relaciona-se primordialmente às Expressões Política e Militar 
do Poder Nacional; 

b) Eixo da Ciência e Tecnologia - contempla as Áreas Tecnológicas Estratégicas necessárias 
para atender às especificações e aos requisitos definidos para os Sistemas da Defesa Nacional. 
Relaciona-se primordialmente à Expressão Científica e Tecnológica do Poder Nacional; e 

c) Eixo da Indústria - contempla as capacidades inovadoras e características industriais 
próprias para satisfação das especificações e dos requisitos estabelecidos para os Sistemas da Defesa 
Nacional. Relaciona-se primordialmente às Expressões Econômica e Psicossocial do Poder Nacional. 

As atividades conduzidas no IPqM inserem-se nos dois primeiros eixos, sempre visando a 
soberania nacional, citada no inciso I, do art. 1° da CF/88, que em momento algum pode estar 
comprometida, seja por falta de recursos ou por falta de pessoal. 

--... Tendo em vista o exposto acima, optou-se, então, pela contratação de uma fundação de apoio, com 
a experiência necessária que permitirá que os pesquisadores possam focar nas suas atribuições no 
projeto, enquanto a fundação realizará ações administrativas e financeiras inerentes ao mesmo, como 
compras, importações, contratação de pessoal, contabilidade e prestação de contas, disponibilizando 
ainda um software próprio, via Internet, que permita o acesso a qualquer momento, de qualquer lugar, os 
dados relativos ao projeto proporcionando maior agilidade à execução. Ressalva-se novamente que todo 
o desenvolvimento, incluindo todas as soluções de projeto, ficará sob o completo domínio de 
funcionários da Marinha lotados neste Instituto. 

4 -CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
Os fornecedores de serviços e materiais deverão adotar os seguintes critérios de sustentabilidade 

ambiental, no que couber, em razão do disposto na art. 5° IN MPOG n° 01/2010. 
Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 

conformeABNTNBR-15448-1 e 15448-2; ~ )(- 

- 4/11 - ~ . (\ C; 



r- . ~ ,.,... ,,#, , •••. 
/. ;,!:; . I ,'. - . ,.,,, r~'" -i -: .-~ \ 

(Continuação Projeto Básico SRC - Processo n" 63128003533/2016-01 l.. -.)5 
-----~~- •. - .•• -- I 

\:~~ i{t:~ .. 3. .",' 

Sejam_ observado.s os_requisito~ ambientais ~ara a obtenção de certificação do Instituto ~,~i?p-~(/ 
de Metrologia, Normahzaçao e Quahdade Industnal - INMETRO como produtos sustentáveis ou-àe'" 
menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

Os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o 
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante 
o transporte e o armazenamento; e 

Os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva 
RoHS (Restrictionof Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo 
hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 

Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto n° 
48.138, de 8 de outubro de 2003; 

Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução de serviços; 

Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de 
execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de 
produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua destinação às 
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva 
do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 e do 
Decreto n? 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; e 

Prever a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo 
disposto na Resolução CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999. 

5 -FORMA DE CONTRATAÇÃO 
5.1 - O prazo de execução do futuro contrato será de 33 (trinta e três) meses, contados a partir da 

assinatura do contrato, cuja eficácia se dará a partir da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 
5.2 - Não caberá extensão de prazo para a consecução dos serviços em decorrência de atrasos ou 

de rompimento das regras de execução, ou ainda, do não atendimento dos quesitos de qualidade, 
excetuados os prazos necessários para correções elou acertos finais de cada projeto, a critério do 

-_ responsável técnico (fiscal) do IPqM. 

6 -CRONOGRAMA FÍSICO 
As atividades deverão ser realizadas de acordo com o detalhado no Plano de Trabalho, anexo a 

este Projeto Básico, sendo que a Fundação deverá realizar as demandas a partir das solicitações emitidas 
pelo Coordenador do Projeto, por software próprio, via internet. 

7 - LOCAL DE TRABALHO 
A CONTRATADA executará os serviços de apoio em suas próprias dependências. Caso haja 

necessidade, poderá comparecer ao Grupo de Tecnologia de Materiais, no IPqM, em dias de expediente 
normal, no horário entre 7h30 e 16h30. 
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Considerando a natureza, especialização tecnológica e complexidade das atividades discrimin'âl1às: ./ . 
nos Plano de Trabalho, anexo, o IPqM necessita da participação de uma instituição de apoio a pesquisa 
que possua comprovada experiência em gestão administrativa e financeira em projeto de alta tecnologia; 
sendo estimado para tanto um valor total de R$ 286.400,00 (duzentos e oitenta e seis mil e quatrocentos 
reais), referente aos custos operacionais para a gestão dos projetos. Para execução do projeto, são 
estimados valor R$ 2.577.600,00 (dois milhões, quinhentos e setenta e sete mil, e seiscentos reais), desta 
forma, serão repassados para a Fundação um total de R$ 2.864.000,00 (dois milhões, oitocentos e 
sessenta e quatro mil reais). 

9 - TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - A transferência será efetuada mediante o processamento dos documentos de cobrança 
apresentados pela CONTRATADA, devidamente certificados pelo fiscal credenciado, conforme o item 
12 (Procedimentos de Fiscalização) e de acordo com o cronograma de pagamentos fixado no item 9 
(Cronograma de Pagamento) ambos deste Projeto Básico. 

9.2 - Será observado o prazo de até 30 (trinta dias) para pagamento dos documentos de cobrança, 
contados a partir da data final de adimplemento da obrigação. 

9.3 - Na eventualidade de dúvidas quanto a alguma parte do documento de cobrança, o IPqM 
efetuará o pagamento da parte efetivamente aprovada e a CONTRATADA prestará os esclarecimentos 
necessários para liquidação do saldo devido. 

9.4 - Os pagamentos serão efetuados mediante depósitos bancários. Para tanto, a CONTRATADA 
deverá informar no documento de cobrança o nome e o número do banco, da agência e da conta 
corrente. 

9.5 - A nota fiscal/fatura deverá ser emitida sem rasuras, com letra legível em nome da empresa, 
com a descrição da atividade realizada e o número do contrato. 

9.6 - O pagamento só será efetuado após a verificação da manutenção da habilitação da 
CONTRATADA, através da consulta ON-LINE ao Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores (SICAF), além das seguintes consultas: ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados 
- CADIN, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.brlceis). Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

-, Justiça (www.cnj.jus.br/improbidadeadrnlconsultarrequerido.php).afim de atestar à manutenção das 
condições de habilitação da CONTRATADA. 

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

A transferência financeira ocorrerá via faturamento, obedecendo as datas iniciais de cada etapa do 
Cronograma de Desembolso presente no Plano de Trabalho, Anexo deste Projeto Básico, replicado na 
tabela abaixo: 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Parcela Data efetiva para transferência dos valores Parcela alo cada + custo 
destinados para apoiar as atividades operacional 

Ia Parcela D + 30 R$ 432.000,00 
2a Parcela D + 60 R$ 48.000,00 
3a Parcela D + 150 /) 

R$ 678.600,00 

& I 
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4a Parcela D + 180 R$~_.4JW~QQ 
5a Parcela D + 210 R$ 267.301f,Oo 
6a Parcela D + 240 R$ 29.700,00 
7a Parcela D + 390 R$ 328.500,00 
8a Parcela D + 420 R$ 36.500,00 
9a Parcela D + 510 R$ 521.100,00 
10a Parcela D + 540 R$ 57.900,00 
l l" Parcela D + 600 R$ 99.900,00 
12a Parcela D + 630 R$ 11.100,00 
13a Parcela D + 870 R$ 250.200,00 
14a Parcela D + 900 R$ 27.800,00 

D = Data de assinatura do contrato. 

o pagamento de cada atividade descrita na tabela acima será efetuado mediante aprovação do 
Fiscal de cada projeto, designado pelo IpqM. 

11 - RECURSOS 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento da UNIÃO para o exercício de 2017, na seguinte classificação: Programa Interno 
R-90172001BZ, Gestão 72301/00001, Natureza de Despesa 339039, PTRES 107138, FR 0188000000, 
UO 52131; e Programa Interno R-9017200181, Gestão 72301100001, Natureza de Despesa 339039, 
PTRES 093577, FR 0100000000, UO 52131. 

12 -DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

Ficam estabelecidos os seguintes direitos e responsabilidades das partes: 

12.1 - DA CONTRATADA: 

--.... a) manter atualizado o credenciamento junto ao MEC/MCTI, conforme alínea a) do subitem 
1.4.4 da Publicação SecCTM 403; 

b) prestar os serviços , em conformidade com as Ordens de Serviço, relativas as atividades 
descritas no PLANO DE TRABALHO, que serão fiscalizados e acompanhados por uma comissão de 
fiscalização nomeada pelo CONTRATANTE; 

c) responsabilizar-se pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições e outros encargos 
porventura devidos em decorrência da presente contratação, apresentando os respectivos comprovantes 
ao setor competente da CONTRATANTE, que verificará, fiscalizará e exercerá o controle da qualidade 
do serviço prestado; 

d) responsabilizar-se pela contratação, fiscalização e pagamento do pessoal porventura 
necessário à execução do objeto do presente contrato, fazendo a pronta prestação de contas para a 
comissão de fiscalização designada pela CONTRATANTE; 

e) realizar as aquisições e contratações necessárias à execução dos projetos em 
consonância com de acordo com o Decreto n° 8.241/2014 e em conformi ade com as orientações e ... 
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f) não contratar pessoal para atuar nas atividades permanentes do IPqM, desempenhadas 
exclusivamente por seus agentes estatais com vínculo estatutário, nos termos dos art. 3° e 4° da Lei n" 
8.958/94; 

g) aplicar no mercado financeiro, por meio de instituições oficiais, os recursos administrados 
com base no presente instrumento, devendo posteriormente empregá-los, junto com o respectivo 
rendimento, exclusivamente na execução do projeto de que trata a Cláusula Primeira, devendo fornecer 
todos os dados para que a Comissão de Fiscalização; 

h) restituir à CONTRATANTE, através de GRU, ao final do contrato, se for o caso, eventual 
saldo remanescente, monetariamente corrigido e acrescido dos rendimentos percebidos, mediante 
depósito na Conta Única do Tesouro Nacional, fornecendo todas as informações para que a Comissão de 
Fiscalização da CONTRATANTE possa exercer o controle e a fiscalização da evolução da conta 
corrente; 

i) atender às solicitações da contratante relativas a aspectos financeiros de todos os atos 
que envolvam despesas na execução do contrato, conforme alínea d) do subitem 1.4.4 da 
Publicação SecCTM 403; 

j) fornecer relatórios periódicos e todos os documentos contábeis para a realização do controle 
preventivo do contrato, de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão de Fiscalização da 
CONTRATANTE, respondendo pelos prejuízos causados à CONTRATANTE, em razão de culpa ou 
dolo de seus empregados ou prepostos; 

k) anualmente, ou sempre que solicitado pela Comissão Técnica de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Marinha (ComTecCTM), submeter para aprovação balanço e relatório de gestão das 
atividades desenvolvidas, bem como emitir relatórios parciais, conforme alínea e) do subitem 4.4 da 
Portaria n" 88/EMA-2012; 

I) facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora da CONTRATANTE, 
atendendo prontamente às solicitações por ela apresentadas; 

m)responsabilizar-se pela guarda dos documentos relativos ao presente instrumento; 

n) observar rigorosamente o disposto nas Leis Federais n° 8.666/93 e n° 10.520/2002 e 
Decretos n° 8241/2014, 3.555/2000 e n° 5.450/2005, relativos a Licitações e Contratos; 

o) submeter para a ratificação da ComTecCTM, por meio da ICT apoiada, o Relatório de 
Gestão da Fundação de Apoio, com a antecedência necessária à renovação do credenciamento da FA, de 
acordo com o calendário das reuniões da ComTecCTM e conforme o preconizado no art 5° do Decreto 
n° 7.423/2010, conforme a alínea f do subitem 1.4.4 da Publicação SecCTM 403; 

p) transferir, ao final do contrato, à CONTRATANTE, a posse e uso dos bens duráveis 
adquiridos para execução do projeto referido na Cláusula Primeira; 

q) formalizar doação à CONTRATANTE, sem qualquer encargo, dos bens duráveis, ao final do 
contrato; 

r) solucionar, judicialmente ou extrajudicialmente, quaisque lití1( terceiros, ~ntes 
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da execução deste contrato. Na hipótese de a CONTRATANTE ser condenada subsidiariamente.,,~jlP~r.~/// 
a esta direito de regresso contra a Contratada; '-- - 

s) apresentar prestação de contas em até 60 (sessenta) dias após o término da vigência 
contratual, em conformidade com o disposto no inciso 11, do art. 3°, da Lei 8.958/94; 

t) divulgar integralmente, no seu sítio da internet, as seguintes informações: 1) o contrato 
firmado; 2) relatório semestral de execução do contrato com indicação dos valores, atividades e serviços 
realizados; 3) relação de pagamentos de quaisquer natureza realizados a agentes estatais, militares ou 
civis; 4) relação de pagamentos de qualquer natureza realizados às pessoas físicas e jurídicas; e 5) 
prestação de contas relativas ao contrato (art. 4° - A, I a V, da Lei n° 8.958/94); 

u) sem prejuízo da prestação de contas final prevista no inciso anterior, havendo prorrogação 
da vigência contratual, apresentar prestação de contas parcial, referente à execução do objeto do contrato 
e à utilização dos recursos disponibilizados no período inicialmente acordado; e 

v) estornar o valor da transferência finarrceira, devidamente atualizado monetariamente de 
acordo com os índices oficiais, que proporcionou viabilidade à execução do Objeto, de acordo com o 
Cronograma de Desembolso (Item IOdo Projeto Básico), nos casos de inexecução parcial ou total do 
objeto, conforme Orientação Normativa daAGU n? 37, de 13 de Dezembro de 2011. 

12.2 - DO CONTRATANTE: 

a) nomear uma comissão de acompanhamento e fiscalização do presente Contrato, a fim de 
fiscalizar, cobrar, apropriar e penalizar as obrigações da CONTRATADA, descritas no Parágrafo 
Segundo; 

b) noticiar a CONTRATADA formalmente sobre quaisquer discrepâncias ou inconformidade 
na execução dos serviços a serem prestados, fornecendo um prazo de cinco dias úteis para que a 
CONTRATADA atenda a discrepância. 

c) expedir as Ordens de Serviço necessárias à execução das atividades previstas no Projeto a 
que se refere o caput da Cláusula Primeira; 

d) disponibilizar os recursos para a execução do Projeto, em conformidade com as Ordens de 
Serviço de que trata o inciso anterior; 

e) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços objeto do presente contrato; 

f) elaborar Relatório Final de Avaliação da CONTRATADA, de acordo com o preconizado no 
Art. 11, § 3° do Decreto n" 7423 de 2010. 

g) receber os serviços ora contratados, após o cumprimento da obrigação: 

• provisoriamente, por meio do responsável, mediante termo circunstanciado, assinado pe 
las partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada sobre o término do serviço; 

• definitivamente, em até 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos da alínea "b", do inciso I, 
do art. 73, da Lei n" 8.666/93. ~ { 
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13 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ''-.J:~:.:L:.:~// 
13.1 - A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a pres- 

tar todos os esclarecimentos porventura requeridos pelo fiscal da CONTRATANTE. 

13.2 - A fiscalização do objeto será exerci da por servidor especialmente designado da CONTRA 
TANTE, que terá plenos poderes para: 

a) recusar os serviços que estejam em desacordo com as condições pré-estabelecidas, 
apoiando-se em fundamentação técnica apresentada tempestivamente à CONTRATADA; 

p) promover as medidas que couberem para os casos amparados pelos Arts. 78 e 87 da Lei no 
8.666/1993; 

x) dirimir eventuais dúvidas da CONTRATADA; 

8) reportar ao Ordenado r de Despesa fatos relevantes que surgirem e que não possam ser 
resolvidos pelo Fiscal; 

E) apor, após a aceitação bem sucedida, o atesto na nota fiscal da CONTRATADA. 

14 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A CONTRATADA, se descumprir as condições deste Projeto Básico, ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas no contrato a ser celebrado, salvo a ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior, previsto no art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro, devidamente justificados e aceitos pela 
MARINHA. 

O fiscal do contrato nomeada pela CONTRATANTE exercerá o controle sobre o descumprimento, 
pela CONTRATADA, de quaisquer cláusulas e/ou condições estabelecidas no presente instrumento 
ensejará a aplicação, pela Contratante, das sanções constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n" 8.666/93, a 
saber: 

I - advertência; 
11 - suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo período 

de até 24 meses; 
111 - multa de 10 (dez) % do valor contratado, pela não prestação dos serviços; 
IV - multa de 1 (um) %, por dia de atraso na prestação do serviço ou parte deste, calculada sobre 

o respectivo valor; 
V - multa de 5 (cinco) % sobre o valor do contrato, por descumprimento de cláusula contratual, 

exceto a prevista no inciso III; 
VI - multa de 5 (cinco) % sobre o valor do contrato pela prestação dos serviços fora das 

especificações estabelecidas pela Contratante, aplicada sobre o valor correspondente ao item ou parte do 
item a ser prestado; 

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2017. 

~CW~FALCO 
Capitão de Fragata (EN) 

Enc. do Grupo de Tecnologia de Materiais 

- 10/11 - 
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. - . , . ° ( ';----:.::::, (Contmuaçao Projeto Básico SRC - Processo n 63128003533/2016-01 ~.: .. y .. ) __ 

\. t,.~\. ~~ ,( ,I , '. / ************************************************************************ ***** - / 
' -'''_ / F f' ,.:' .• ,./ ..,.-- . ...: .... ~ . ~ ATO DE APROVAÇÃO 

Nos termos do disposto no art. 7°, § 2°, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, e conforme Portaria n" 
62/IPqM, de 11 de outubro de 2016, aprovo o presente Projeto Básico, cuja finalidade é subsidiar a 
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP de todas as informações 
necessárias para contratação de Apoio Especializada na Gestão de Projetos de Pesquisa, Extensão e 
Desenvolvimento Tecnológico para a gestão administrativa e financeira no apoio às atividades do 
Projeto de Desenvolvimento de Processo de Remoção de CO2 de Ambientes Confinados utilizando 
Contactores com Membranas. 

Rio de Janeiro, 'Jr de outubro de 2017. 

EDSOND 
Capitão de r e Gu 

Ordenado de Despesas 

- lI/lI - 
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MINISTÉRIO DA DEFESA i .. ~ 
.1 -~ 

MARINHA DO BRASIL . ~ 
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA 

PLANO DE TRABALHO PLURIANUAL 

;I • DADOS CADASTRAIS . - 
INSTITUiÇÃO EXECUTORA: CNPJ: 
Instituto de Pesquisas da Marinha 10.465.006/0001-98 
NOME DO DIRIGENTE: CPF: 
CA (EN) Luiz Carlos Delgado 730.458.707-59 
GRUPO DE PESQUISA PROPONENTE: SIGLA: 
Grupo de Tecnologia de Materiais IPqM-15 
NOME DO COORDENADOR (A) GERAL: CPF: 
CF (EN) Ana Paula Santiago de Falco 037355377-31 
TELEFONE/FAX(DDD): IE-MAIL: 
(21) 2126-5715 lana. fªlco@marinha.mil.br 
NOME DO COORDENADOR (A): CPF: 
1T (EN) Felipe Brandão de Souza Mendes 061138574-09 
TELEFONE/FAX(DDD): TE-MAIL: 
(21) 2126-5754 Ifelipe.mendel>@marinha.mil.br 
RG.lORGÃO EXP, IpOSTO/CARGO: IFUNÇÃO: NIP: 
742840-5 Comando da Marinha I Primeiro-Tenente I Encarregado da Divisão de Coordenação e Apoio 86713671 
E- ·~.REÇO DE EXECUÇÃO: ICIDADE: CEP: ESTADO: 
~_ .. , rpiru, nO 2, Cacuia - Ilha do Governador [Janeiro 21931-095 RJ 

dre 
2 - OUTROS PARTICIPES 
NOME DA ENTIDADE: CNPJ: 

ENDEREÇO (Rua, bairro, cidade, estado e CEP): TELEFONE/FAX(DDPJ 

NOME DA PESSOA DE CONTATO: E-MAIL: 

3 - DESCRiÇÃO 00 PROJETO 

TíTULO E SIGLA DO PROJETO: PERíODO DE EXECUÇÃO 
Projeto de desenvolvimento de processo de Remoção de CO, de Ambientes Confinados lltilizando Contactores com Membranas INICIO: I TERMINO: 

D I D + 990 

Wpesquisa 

8Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

DDesenvolvimento Institucional 

TIPO DE PROJETO: Dlnovação Tecnológica ""'issinalar com um X) 

Dcapacitação 

pconsultoria 

nOutros (identificar) 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 
Construção de Bancada de T",,,. Construção de PI,"" PlloIo e Elaboração de Projeto Básico de u",,,~"oo~,,,,m, de t CO, de 

Cfi 



_ "r· '" ! ~~.~ .. Ambientes Confinados Utilizando Contactores com Membranas ;" :'.' . l 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSiÇÃO: I ~,' 

Identificação do Objeto • ._ .... _. 
A utilização da tecnologia nuclear em submarinos proporcionou autonomia energética para que esses meios pudessem realizar patrulhas longas, sem ~aver mais rz F 
necessidade de recarregar as baterias por meio de combustão durante a manobra de snorkel. A limitação do tempo de operação do submarino de propVI.;;ão nucls . - .. 
está relacionada a três fatores: capacidade psicológica da tripulação, capacidade de estocar gêneros alimentícios e a capacidade de renovar a atrnostera. 
As Marinhas ao redor do mundo dominam diferentes tipos de processos para a renovação das atmosferas confinadas: a Marinha Norte-Americana e a Ma:inha Britãnica 
utilizam um processo de absorção de C02 com aminas liquidas, tal como monoetanolamina (MEA); e a Marinha Francesa utiliza um com adsorção do C02'em peneiras 
moleculares, tais como zeólitas microporosas ou carvão ativado. "' .......• ' 
A tecnologia de absorção utilizando aminas líquidas apresenta como risco em potencial o vazamento de vapores de MEA na atmosfera confinada do submarino, que são 
altamente tóxicos. Além disso, os processos de aquecimento da MEA e de compressão do C02 para descarte consomem muita energia. Já a tecnologia de peneira 
molecular apresenta como desvantagens o elevado investimento inicial, o elevado grau de complexidade do controle de processo e a necessidade de utilizar elevadas 
pressões de trabalho. Todas as tecnologias citadas anteriormente removem o C02 com um meio extrator que satura e necessita ser regenerado, havendo a 
necessidade de uma etapa de regeneração. 
Como alternativa ao processo de absorção com aminas líquidas e adsorção com peneiras moleculares, esse projeto propõe o desenvolvimento de um processo capaz 
de remover C02 utilizando contactores com membranas. Essa tecnologia apresenta como principais vantaqens: menor gasto energético; maior compactação, ocupando 
menos espaço no submarino; maior flexibilidade e facilidade de operação; e JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇAO:escalonamento linear. 

Resultados Esperados: 
O projeto de Construção de Bancada de Testes, Construção de Planta Piloto e Elaboração de Projeto Básico de Unidade Conceitual de um Sistema de Remoção de 
CO2 de Ambientes Confinados Utilizando Contactores com Membranas inclui três etapas: a construção de uma Bancada de Testes em escala laboritorial e realização de 
experimentos, seguida da construção de uma Unidade Piloto e realização de testes de desempenho, e por fim elaboração de um projeto básico da Unidade Conceitual, 
Esse projeto consiste na primeira fase, dentre três fases necessárias para o desenvolvimento de um Sistema de Remoção de Contaminantes (SRC) para o Submarino 
Nuclear Brasileiro (SNBR). O SRC tem como objetivo a purificação de atmosferas confinadas para garantir a autonomia de operação do SNBR por longos períodos, de 
forma a auxiliar o cumprimento da missão da Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear (COGESN). 

4 - CRONOGRAMADE EXECUÇAO 

ESPECIFICAÇÃO 
INDICADOR FISICO PERIODO 

FASE ATIVIDADE UNIDADE UANT INICIO TERMINO 
2.1 Elaboração do Projeto da Bancada de Testes D D + 30 

Aquisição de instrumentos e materiais para a Bancada de D + 10 D + 190 
2.2 Testes -- Aquisição de material de consumo para a Bancada de Testes D + 10 D + 460 
2.3 
2.4 Construção da Bancada de Testes D + 190 D + 220 

Realização de Experimentos com variação dos parâmetros D + 220 D + 400 
2.5 operacionais Relatório Técnico 1 1 

Realização de Experimentos com diferentes tipos de D + 220 D + 460 
2.6 membranas 
2.7 Realização de Experimentos com variação do meio extrato r D + 280 D + 460 

Desenvolvimento de modelagem matemática do processo de D + 400 D + 460 
2.8 remoção de contaminantes 
2.9 Emissão do relatório com os resultados da Bancada de Testes D + 460 D + 490 

2.10 Elaboração do Projeto da Unidade Piloto D + 280 D + 400 
Aquisição de instrumentos e materiais para a Unidade Piloto D + 400 D + 580 

2.11 

2.12 Aquisição de material de consumo para a Unidade Piloto D + 400 D + 930 

2.13 Construção da Unidade Piloto Relatório Técnico 1 D + 580 D + 630 
2 

Realização de testes de desempenho com controle D + 630 D + 930 
2.14 automatizado 

Realização de testes de desempenho com operação contínua D + 630 D + 930 
2.15 

2.16 Emissão do relatório com os resultados da Unidade Piloto D + 930 D + 960 
Levantamento de Requisitos de Projeto da Unidade Conceitual D + 780 D + 840 

2.17 

Elaboração do Projeto Básico do Processo da Unidade D + 840 D + 940 
2.18 Conceitual 

Elaboração do Projeto Básico do Sistema de Controle da D + 840 D + 940 
2.19 Unidade Conceitual 

3 Elaboração do Projeto Básico do Sistema de Filtração da Relatório Técnico 1 D + 840 D + 940 
2.20 Unidade Conceitual 

Elaboração do Projeto Básico do Sistema de Ventilação da D + 840 D + 940 
2.21 Unidade Conceitual 

Elaboração do Projeto Básico da Rede Elétrica da Unidade D + 840 D + 940 
2.22 Conceitual 
2.23 Elaboração do Relatório Final D + 940 D + 990 

~ r, \ 
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5 ~ CRONOGRAMADE DESEMBOLSO I'~' n.' I~' ~ 
5.1 - MONTANTE DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROJETO R$ 2.57T.61l'O~ 

0+30 I 0+60 I 0+90 D + 120 I 0+150 I D + 180 .~ 
R$ 432.000,00 I R$ 0,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 I R$ 678.600,00 t.R$O,Qq~ 

\; , 
D + 210 I D + 240 I D + 270 0+300 1 0+330 [':),,t 3ey:Jp" l..n. 

R$ 267.300,00 I R$ 0,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 I R$ 0,00 R$ 0))& .. ,:"';"'- 

D + 390 I D + 420 I D + 450 D + 480 _L 0+510 0+540 
R$ 328.500,00 I R$ 0,00 I R$ 0,00 R$O,OO I R$ 521.100,00 R$ 0,00 

D + 570 I D + 600 I D + 630 0+660 1 0+690 0+720 
R$ 0,00 I R$ 99.900,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 1 R$ 0,00 R$ 0,00 

D + 750 I D + 780 I D + 810 0+840 1 0+870 D +900 
R$ 0,00 I R$ 0,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 1 R$ 250.200,00 R$ 0,00 

D + 930 I D + 960 I D + 990 D + 1020 I D + 1050 D + 1080 
R$ 0,00 I R$ 0,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 

5.1.1 - CUSTO OPERACIONAL R$ 286.400,00 
D + 30 I D + 60 I D + 90 D + 120 I D + 150 D + 180 
R$ 0,00 L R$ 48.000,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 I R$ 0,00 R$ 75.400,00 

D + 210 I D + 240 I D + 270 D + 300 1 D + 330 D + 360 
R$ 0,00 I R$ 29.700,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 

D + 390 I 0+420 I D + 450 D +480 1 0+510 I D + 540 
R$ 0,00 I R$ 36.500,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 1 R$ 0,00 R$ 57.900,00 - 
D + 570 I 0+600 I 0+630 D + 660 I 0+690 0+720 
R$ 0,00 I R$ 0,00 I R$ 11.100,00 R$ 0,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 

D + 750 I D + 780 I D + 810 D + 840 I 0+870 0+900 
R$ 0,00 I R$ 0,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 I R$ 0,00 R$ 27.800,00 

D + 930 I 0+960 I D + 990 D + 1020 1 0+1050 I 0+1080 
R$ 0,00 I R$ 0,00 I R$ 0,00 R$ 0,00 1 R$ 0,00 I R$ 0,00 

6.1 - RECEITA PREVISTA VALOR 
Recursos Plano de Ação ANO 1 R$ 1.531.000,00 
Recursos Plano de Ação ANO 2 R$ 1.055.000,00 
Recursos Plano de Ação ANO 3 R$ 278.000,00 
TOTAL DA RECEITA PREVISTA R$ 2.864.000,00 
6.2 - DESTINAÇÃO DA RECEITA PREVISTA % DE DISTRIBUiÇÃO VALOR 
6.2.1 - Taxa OMPS 

0% - 
RECEITA DO PROJETO 100% R$ 2.864.000,00 

NATUREZA DA DESPESA - ND 
CODIGO DESCRiÇÃO VALOR 

3. í ''''ESAS CORRENTES -- 
Contratação de pessoajurídíca (consultoria técnica, manutenção de equipamentos, construção da unidade, entre outros) R$ 267.000,00 

Contratação de mão de obra (I bolsa DTl e 2 bolsas de estagiários) R$ 97.000,00 
Aquisição de instrumentação e equipamentos para construção da Banca de de Testes (SKID, banho térmico, balança analítica, 

computador, bomba, controlador de pH, pHmetro, viscosímetro, controlado r de vazão, medidor de vazão, pressostato, válvula de R$ 203.000,00 
FASE 1 controle, acessórios, entre outros) 

Aquisição de Cromatógrafo R$ 235.000,00 
Aquisição de material de consumo (reagentes, eletrodo, insumos de laboratório, peças de reposição, membranas nacionais e R$ 267.000,00 importados, entre outros) 

Visita técnica (diárias e passagens - visita a fornecedor de equipamentos) R$ 63.000,00 
TOTAL FASE I R$ 1.132.000,00 

Contratação de pessoa jurídica (consultoria técnica, implementação de automação e controle, manutenção de equipamentos, R$ 478.000,00 construção da unidade, entre outros) 
Contratação de mão de obra (I bolsa DTI e 2 bolsas de estagiários) R$ 97.000,00 

Aquisição de instrumentação e equipamentos importados para construção da Unidade Piloto (CLP, instrumentos e controladores de R$ 457.000,00 pH, vazão, pressão, temperatura, válvula de controle, acessórios, entre outros) 
FASE 2 Aquisição de instrumentação e equipamentos nacionais para construção da Unidade Piloto (SKID, bomba, instrumentos, entre 

outros) R$ 155.000,00 

Aquisição de material de consumo (reagentes, eletrodo, insumos de laboratório, peças de reposição, membranas nacionais e R$ 267.000,00 importados, entre outros) 
TOTAL FASE 2 R$ 1.454.000,00 

FASE 3 Contratação de pessoa jurídica para elaboração de projetos básicos da Unidade Conceitual (auto mação e controle, elétrica, sistema 
de ventilação, sistema de filtração, entre outros) , R$ 278.000,00 

4. DESPESAS DE CAPITAL kJ. _li L 
Total aplicação de recursos 

~) /~ 
I R$ 2.864.000,00 

fo 
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7 - EQUIPE EXECUTORA I·\. . .....• - 
7.1 - EQUIPE EXECUTORA VINCULADA AO IPQM (LEI 8958/94) c •• ' '_..,;- 

NOME LOTAÇÃO 
REGIME TRA~ALHO (_ - ) CPF 

HORAS/SEMANA N~.DE-MI;S,ES~ . 
Ana Paula Santiago de Falco 037.355.377-31 IPqM-15 8 ',\ 33 ..: 

Priscila Simões Teixeira Amaral Paula 080.767.627-66 IPqM-15 8 '\..33 • 
Roberto da Costa Lima 753.261.327-53 IPqM-15 8 ~:~.:_..;.-. 
Felipe Brandão de Souza Mendes 061.138.574-09 IPqM-15 20 33 
Priscila Richa Ribeiro Ferreira 119.152.477-99 IPqM-15 20 33 
Maurício Ferrapontoff Lemos 003.378.560-01 IPqM-15 8 33 
7.2 - EQUIPE EXECUTORA VINCULADA A INSTITUiÇÃO CO-EXECUTORA (SE HOUVER) 

NOME CPF LOCAL DE CARGA HORÁRIA 
ORIGEM HORAS/SEMANA N° DE MESES 

_ ... - 8 -APROVAClo: 
8.1 - DECLARAÇÃO DO COORDENADOR DO PROJETO: 

Declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento da legislação aplicável ás relações entre as Instituições de Ciência e Tecnologia da MB e as Fundações de 
Apoio. comprometendo-me a proceder de acordo com as normas internas do Instituto de Pesquisas da Marinha e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da 
Marinha, bem como demais normas em vigor na Marinha do Brasil, no que couber, cumprindo os procedimentos/regras determinados. Declaro para os devidos fins que 
tenho pleno conhecimento da legislação aplicável às relações entre as Instituições de Ciência e Tecnologia da MB e as Fundações de Apoio, comprometendo-me a 
proceder de acordo com as normas internas do Instituto de Pesquisas da Marinha e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, bem como demais 
normas em vigor na Marinha do Brasil, no que couber, cumprindo os procedimentos/regras determinados. 

'ÍL1 }."" ••• 2s (3! í (I cJ, I}- ~J~a 
. Local e Data - - --sslnatura/Canm5o 

8.2 - APROVAÇÃO DO COORDENADOR GERAL: 

:_. t\L. J.t ~'" .~ -s l?/ f ~ I~ I} ~~J,J:L L'ocal e Data c::;::7 
_fi 

8,3 - APROVAÇAO DO ORDENADOR DE DESPESA: 1..1 v 

'ít6\ rt. ,~~':2 '2LIU(WIJ- ~ 4 
Loéal e Data A! sm fltUra/l-anro \ 

8.4 - APROVACAO DO DIRIGENTE: /7 _i L~ ..cl 

~~ ~~:'S /~~O~0 .R.. - 1"'>1 A4 f (:J;~)(t 
[ocal e Data ./ ASSiz1/carimbo 
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exto Integral de Norma Jurídica 
http://legis.senado.gov.brllegislacao/ListaNonnas.acti~pP.DiÍl-i;qgf4~'.:. ~/,.\. ... .... ~>\ 
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Senado Federal 
Subsecretaria de Informações 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial, 

DECRETO N° 46.426, DE 14 DE JULHO DE 1959. 

Cria o Instituto de Pesquisas da Marinha 

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, 
inciso I, da Constituição e considerando a necessidade de serem coordenadas e desenvolvidas 
as pesquisas científicas e tecnológicas de interesse para a Marinha do Brasil, 

RESOLVE: 

Art. 10 Criar, no Ministério da Marinha, o Instituto de Pesquisas da Marinha (IPgM). 

Art. 20 Determinar que, durante a fase de instalação, competirá ao IPqM, além do que 
está especificado no Regulamento e Regimento Interno, mais o seguinte: 

I. Dirigir a construção e instalação dos seus laboratórios, bem como adquirir o material e 
equipamento necessários; 

11. Selecionar e indicar os professôres, pesquisadores, técnicos e demais pessoal, 
nacionais e estrangeiros para prestarem serviço ao IPqM; 

111. Propor ao Ministro da Marinha as medidas relativas à transferência ou classificação do 
pessoal militar ou civil do Ministério da Marinha, necessário ao IpqM; 

IV. Tomar as demais medidas necessárias à instalação e organização do IpqM; 

Art. 30 Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, em 14 de julho de 1959; 1380 da Independência e 710 da República. 

JUSCELINO KUBITSCHEK 

Jorge do Paço Mattoso Maia 

de 1 15/05/201410:11 
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ESTADO-MAIOR DAARi\1ADA 

PORTARIA N° 257/EMA, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

Define Instituições Científicas e Tecnológicas 
(ICT) no âmbito da Marinha do Brasil e dá outras 
providências. 

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA, no uso da delegação de 
competência que lhe foi conferida pela Portaria n!! 4271MB, de 7 de dezembro de 2009, e 
considerando o conceito estabelecido no inciso V do art, 2.2 da Lei n" 10.973, de 2 de dezembro 
de 2004, e do Decreto n" 5.563, de 11 de outubro de 2005, e, em decorrência da Portaria n" 
1241MB, de 9 de março de 2012, resolve: 

M. 1 o Considerar as Organizações Militares abaixo discriminadas como 
Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) no âmbito da Marinha do Brasil: 

médicas - IPB; 

I - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha - SecCTM; 
II - Centro Tecnelógico da Marinha em São Paulo - CTMSP; 
fi - Hospital Naval Marcílio Dias - HNMDlInstituto de Pesquisas Bi 

IV - Instituto de Pesquisas da Marinha - IPqM; 
V - Centro de Análises de Sistemas Navais - CASNAV; 
VI - Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira - IEAPM; 
vn - Laboratório Farmacêutico da Marinha - LFM; 
vm - Centro de Hidrografia da Marinha - CHM; e 
IX - Centro Tecnolôgico do Corpo de Fuzileiros Navais - CTecCFN. 

Art. 2° As organizações designadas no artigo anterior, deverão adequar, caso 
necessário, seus Regulamentos e Regimentos Internos à condição de reT, conforme preconizado 
no inciso V dos art. 2° da Lei n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e do Decreto n° 5.563, de 11 
de outubro de 2005. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na presente data" 

M' I J' 3 T É;\ i O r A DE F E 5 A 

: ·C;·~'JFERE 0),\1 o 0::;.GI~1;L 
IU'\I.\D~ Iv( /lJlG. ww __ w • w __ •• _~. • ••• _. __ •••• _._ 
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MARINHA DO BRASIL 

(Continuação da Port n° 257/2013, do EMA ) 
- .•.•..... _ .... _----_ .•. _----_._-------------------------_._-------------------------------- ... ----------------------------_._------ 

Art, 4° Revoga-se a Portaria n° 229/EMA, de 13 de novembro de 2012. 
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INTRODUÇÃO 

OSTENSIVO 

1 - PROPÓSITO 

A presente publicação tem o propósito de estabelecer as normas para o 

relacionamento das instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação da Marinha e as 

Fundações de Apoio, previamente registradas e credenciadas junto aos Ministérios da 
Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

2 - DESCRIÇÃO 

Esta publicação pOSSUI um capítulo que trata das NORMAS DE 

RELACIONAMENTO ENTRE AS ICT DA MB E AS FUNDAÇÕES DE APOIO e dois 

Anexos contendo modelos e Plano de Trabalho e Projeto Básico. 

3 - CLASSIFICAÇÃO 

Esta publicação é classificada como Publicação da Marinha do Brasil (PMB), não 
controlada, ostensiva e normativa. 
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OSTENSIVO 
SecCT 

CAPÍTULO 1 

NORMAS DE RELACIONAMENTO ENTRE AS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS, 
TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO DA MARINHA E AS FUNDAÇÕES DE APOIO 

1.1- PROPÓSITO 

Estabelecer normas para o relacionamento das Instituições Científicas, Tecnológicas e 

de Inovação (ICT) da Marinha do Brasil com as Fundações de Apoio (F A), previamente 

registradas e credenciadas junto ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Inovação, conforme disposto no art. 6° do Decreto n° 7.423, de 31 de dezembro 

de 2010 e no art. 4° da Portaria Interministerial MEC/MCTI n° 191, de 13 de março de 2012. 
1.2 - DEFINIÇÕES 

Comissão Técnica de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (ComTecCTM) _ 

assessora o Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação (SecCTM) nos assuntos de interesse 

da área de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT &1) da MB. É o órgão colegiado superior das 
ICT da Marinha. 

Conselho de Ciência e Tecnologia da Marinha (CONCITEM) - órgão consultivo, 

deliberativo, de caráter permanente, com o propósito de assessorar o Comandante da Marinha 

no trato dos assuntos de alto nível relacionados à CT &1 na MB. 

Controle Finalístico - é o controle exercido pela Administração Direta sobre as pessoas 

jurídicas da Administração Indireta. Esse controle depende de que a Lei que o estabeleça 

determine os meios de controle, as autoridades responsáveis pela sua realização, bem como 
suas finalidades. 

Controle de Projetos de Ciência e Tecnologia da Marinha (CPROCITEM) _ 

software que permite aos Órgãos de Direção Geral e de Direção Setorial, às Diretorias 

Especializadas, às ICT e aos clientes em geral a visualização dos seus projetos, em tempo 
real, via intranet. 

Desenvolvimento Institucional - programas, projetos, atividades e operações 

especiais, inclusive de natureza infraestrutural, material e laboratorial, vinculados a projetos 

específicos, que levem à melhoria mensurável das condições da ICT, para o cumprimento 

eficiente e eficaz de sua missão, conforme descrita no Plano de Desenvolvimento 
Institucional. 

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 leis brasileiras, com sede e fórum no País, que inclua 

em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou 
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aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos pro~'!: 

serviços ou processos. As ICT da Marinha do Brasil são definidas por meio de Portaria do 
Chefe do Estado-Maior da Armada. 

Fundações de Apoio (FA) - fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos 

de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento instituciona1, científico, 

tecno1ógico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICT, registrada e credenciada 

no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecno1ogia e Inovação, nos termos da 

Lei n" 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas 

estadual, distrita1 e municipal. O termo Instituições de Apoio (IA) também é largamente 

empregado. Para efeitos dessa Norma a sigla F A fará referência às Fundações de Apoio 
registradas e credenciadas junto ao MECIMCTI. 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) - estrutura constituída por uma ou mais ICT, 

com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão da política 

instituciona1 de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas em Lei, o 

Núcleo de Inovação Tecno1ógica da Marinha (NIT-MB) fica sediado na Secretaria de Ciência, 
Tecno1ogia e Inovação da Marinha. 

1.3 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O artigo 6° do Decreto n° 7.423, de 31 de dezembro de 2010 e o art. 4° da Portaria 

Interministerial n° 191 do MEC/MCTI, de 13 de março de 2012 estabelecem que o 

relacionamento entre a ICT apoiada e a F A, especialmente no que diz respeito aos projetos 

específicos, deve estar disciplinado em norma própria. 

As F A possuem dispensabilidade de licitação para as ICT apoiadas, nos casos 

específicos de apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento 

instituciona1, científico e tecno1ógico de interesse das instituições federais contratantes, nos 

termos do art. 24, inciso XIII, da Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993 e art 1 ° da Lei n° 8.958, 
de 20 de dezembro de 1994. 

1.4 - COMPETÊNCIA 

As fundações registradas e credenciadas como Fundação de Apoio visam dar suporte aos 

projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento instituciona1, científico, 

tecnológico e, primordialmente, ao desenvolvimento da inovação e da pesquisa científica e 

tecnológica, criando condições mais propícias para que as instituições apoiadas estabeleçam 

relações com o ambiente externo (Parágrafo único do art. 1 ° do Decreto n" 7.423/2010). Nesse 
contexto: 

OSTENSIVO -1-2- ORIGINAL 



1.4.1- Compete às ICT da MB: 

a) elaborar e executar os projetos de CT&I, com o apoio das FA, observa 

ordenamento jurídico vigente, em especial os Capítulos II e lIl, art. 6°, 11 e 13 do Decret 

7.423/2010. Esses projetos deverão estar consubstanciados em Propostas Técnico 

Orçamentárias detalhadas e suficientes para compreensão das obrigações das partes 

envolvidas; 

b) designar o Gerente do Projeto, que coordenará as atividades a serem realizadas; 

c) aprovar, por meio do seu Conselho de Gestão, as Propostas Técnico-Orçamentárias 

dos projetos a serem desenvolvidos com a participação das F A; 

d) elaborar e encaminhar à SecCTM, com o concurso do respectivo ODS, as Propostas 

Técnico-Orçamentárias de projetos desenvolvidos com a participação das F A; 

. '" e) encaminhar para a SecCTM cópias dos convênios, contratos acordos ou ajustes 

firmados, decorrentes dos projetos desenvolvidos com a participação das F A; 

f) executar o controle finalístico e de gestão dos projetos desenvolvidos com a 

participação das FA, de acordo com o descrito nos art. 12 e 13 do Decreto n" 7.423/2010, 

mantendo a ComTecCTM informada por intermédio da SecCTM; 

g) fixar as diretrizes para utilização de suas dependências (salas, laboratórios etc) e 

material de apoio para a consecução dos objetivos do projeto, conforme disposições a serem 

inseridas em cada Plano de Trabalho; 

h) fornecer às F A, durante a execução dos convênios, contratos, acordos ou ajustes, 

as informações necessárias à avaliação e acompanhamento das atividades por elas apoiadas; 

i) responsabilizar-se pela tramitação e aprovação das solicitações apresentadas 

pelas Fundações de Apoio, em especial aquelas relacionadas à atualização do credenciamento 

das FAjunto ao MEC/MCTI; 

j) elaborar o Relatório de Avaliação de Desempenho da Fundação de Apoio, com a 

antecedência necessária à renovação do credenciamento Q~ F A, de acordo com o calendário 
das reuniões da ComTecCTM e conforme previsto no inciso II do parágrafo lOdo art 50 do 
Decreto n° 7.423/2010; 

k) receber o Relatório de Gestão da Fundação de Apoio ~ encaminhá-lo para apreciação 

e ratificação da ComTecCTM, com a antecedência necessária à renovação do credenciamento 

da F A, de acordo com o calendário das reuniões da ComTecCTM; 

1) encaminhar para a apreciação e elaboração de parecer da Consultoria Jurídica da 

União (CJU) do Estado da Federação onde se situar a lCI, documento contendo a minuta dos 

convênios, contratos, acordos ou ajustes; e 
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m) em face dos diversos aspectos, previstos na legislação em vigor, a serem atendid~l Ir- '-. 

~~ pelas 1CT na realização de projetos com a participação das F A, os modelos constantes dos 

Anexos A e 11 ou similares, deverão ser adotados para a elaboração do Projeto Básico e Plano 
de Trabalho, respectivamente. 

1.4.2 - Compete à SecCTM: 

a) divulgar até a primeira quinzena de março de cada ano a previsão de datas para as 
reuniões da ComTecCTM; 

b) apreciar as Propostas Técnico-Orçamentárias apresentadas pelas rCT, em 

parceria com as F A, com o concurso do respectivo Órgão de Direção Setorial (ODS) ou do 

Órgão de Direção Geral (ODG) da MB e encaminhá-Ias para aprovação da ComTecCTM; 

c) acompanhar a execução dos projetos, contratos, convênios, acordos ou ajustes 

firmados entre as 1CT da MB e as FA credenciadas, nos termos da Lei n° 8.958/1994 e do 
Decreto n° 7.423/2010; e 

d) supervisionar a situação do credenciamento das F A às 1CT da MB. 
1.4.3 - Compete à ComTecCTM: 

a) assessorar o SecCTM nos assuntos de interesse da área de CT &1 da MB; 

b) exercer as atribuições de Órgão Colegiado Superior das 1CT da MB, definidas 

na legislação vigente, em especial àquelas previstas nos art. 4 o, 5°, 6° e 12 do 
Decreto n° 7.423/2010; 

c) ratificar o Relatório Anual de Gestão da F A; 

d) aprovar o Relatório de Avaliação de Desempenho da F A, conforme previsto no 

inciso lI, do parágrafo 1°, do art 5° do Decreto n° 7.423/2010; 

e) aprovar os proj etos que serão realizados pela 1CT em parceria com as F A, após 
apreciação da SecCTM; 

f) supervisionar a execução dos projetos elaborados pelas 1CT com participação das 
FA; e 

g) requisitar, anualmente, ou quando julgar necessário, balanços e relatórios de gestão 
das atividades desenvolvidas pelas F A. 

1.4.4 - Compete às FA credenciadas: 

a) manter atualizado o credenciamento junto aos Ministérios da Educação e da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, de acordo com o previsto no Capítulo I do 

Decreto n" 7.423/2010 e na Portaria Interministerial MEC/MCTI n° 191/2012; 

b) fundamentar os custos operacionais da F A nos orçamentos dos serviços a serem 

prestados, de acordo com o Decreto n° 5.563/2005; 
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c) realizar as aquisições e contratações necessárias à execução dos projetos co~~ 

ICT da MB, de acordo com o Decreto n" 8.241/2014 e em conformidade com as orientações e 
jurisprudências dos órgãos de fiscalização; 

d) pronunciar-se sobre os aspectos financeiros de todos os atos que envolvam 

despesas, firmados na elaboração dos contratos, convênios, acordos ou ajustes ou sempre que 
tal lhe seja solicitado; 

e) solicitar à ICT apoiada o Relatório de Avaliação de Desempenho, com a 

antecedência necessária à renovação do credenciamento da F A, de acordo com a previsão de 

realização das reuniões da ComTecCTM e conforme o preconizado no art 50 
do Decreto n° 7.423/2010; 

f) submeter para a ratificação da ComTecCTM, por meio da ICT apoiada, o Relatório 

de Gestão da Fundação de Apoio, com a antecedência necessária à renovação do 

credenciamento da F A, de acordo com o calendário das reuniões da ComTecCTM e conforme 

o preconizado no art 5° do Decreto n" 7.423/2010; 

g) emitir, quando solicitado pela ICT ou pela ComTecCTM, relatórios parciais sobre 

as atividades desenvolvidas ou sobre projeto específico; e 

h) fazer constar na sua página da internet os procedimentos de elaboração de projetos e 

instrumentos contratuais, resoluções da ComTecCTM relativas ao seu relacionamento com as 

ICT da MB e outros dados requeridos, conforme o art 4°-A. da Lei n" 8.958/1994. 

1.5 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS A SEREM OBSERVADOS PELA 

ICT PARA O ESTABELECIMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS COM AS FA 

a) Iniciar o procedimento com a solicitação de apoio à F A, para firmar e realizar a gestão 

de convênio ou contrato, conforme o Art. 1 ° da Lei n° 8.958/1994, alterado pelo art. 3° da Lei 
n° 12.349/2010. 

b) Verificar a inclusão na proposta elaborada pela FAdo cálculo do valor a ser cobrado 

pela gestão/serviço, da cópia do estatuto, da comprovação da capacitação na área especifica 

do objeto do contrato e da cópia do registro e credenciamento da F A junto aos Ministérios da 

Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. 

c) Elaborar Proposta Técnico-Orçamentária que contemple, em conformidade com o 

Projeto Básico e respectivo Plano de Trabalho, os seguintes aspectos: 

I) detalhamento do pessoal que participará do projeto, obedecidos aos limites 

quantitativos impostos pela legislação; 

lI) descrição detalhada da atividade a ser desenvolvida por meio do projeto; 

Ill) orçamento de receitas e despesas, por natureza de despesa, inclusive o custo 

operacional da F A (Plano de Aplicação de Recursos); 
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IV) relação de bens a serem adquiridos; 

V) atividades que serão executadas pela F A e a concessão de bolsas e retribuição 
pecuniária, caso aplicável; e 

VI) outras observações julgadas pertinentes. 

e) Elaborar a justificativa para contratação da F A por Dispensa de Licitação com base no 

art. 1° da Lei n° 8.958/1994, combinado com o inciso XIII do art. 24 da Lei n° 8.666/1993. 

f) Encaminhar para a apreciação e emissão de parecer da Consultoria Jurídica da União 

(CJU) do Estado da Federação onde se situar a rCT, documento contendo a minuta dos 
convênios, contratos, acordos ou ajustes. 

g) Elaborar o convênio ou contrato, conforme disposto no item 3.3 da SGM -102 e de 
acordo com o Capítulo IV do Decreto n° 7.423/2010. 

h) Prever, na elaboração dos contratos, convênios ou acordos, mecanismos para promover 

a retribuição dos resultados gerados pela rCT, especialmente em termos de propriedade 

intelectual e ganhos econômicos, de modo a proteger o patrimônio público de apropriação por 

terceiros, conforme o contido no parágrafo 3° do art. 9° do Decreto n? 7.423/2010. 

i) Observar o disposto nas SGM-102 e SGM-301, no que for aplicável. 

j) Observar os procedimentos constantes das SecCTM-610, SecCTM-611 e SecCTM-620. 

k) Observar o disposto na SecCTM - 401. 

1.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

a) Durante a fase de execução dos convênios, contratos, acordos ou ajustes, as alterações 

significativas ao que foi anteriormente acordado entre a ICT e a F A deverão ser submetidas à 

ComTecCTM, com o concurso do respectivo ODS ou do ODG. 

b) As alterações relativas aos convênios, contratos, acordos ou ajustes, que impliquem 

mudanças no cronograma físico-financeiro, deverão ser comunicadas à SecCTM, 

acompanhadas das devidas justificativas, das novas Propostas Técnico-Orçamentárias e 
registradas no CPROCITEM. 

c) A F A poderá, durante a execução dos convênios, contratos ou acordos, promover 

visitas técnicas ou solicitar informações adicionais necessárias à avaliação e acompanhamento 

das atividades que estiver apoiando. 

d) Orientações sobre sigilo e proteção da propriedade intelectual poderão ser obtidas 
junto ao NIT-MB. 

e) Situações especiais e casos omissos serão apreciados pela SecCTM. 
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OSTENSIVO 

1.7 - REFERÊNCIAS 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e 
dá outras providências; 

b) Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994 - Dispõe sobre as relações entre as 

instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecno1ógica e as fundações 
de apoio e dá outras providências; 

c) Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996 - Dispõe sobre direitos e obrigações relativo à 
propriedade industrial; 

d) Decreto n° 2.553, de 16 de abril de 1998 - Regulamenta os arts. 75 e 88 a 93 da Lei 

n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade 
industrial; 

e) Lei n" 10.973, de 02 de dezembro de 2004 - Dispõe sobre incentivos à Inovação e à 

Pesquisa Científica e Tecno1ógica no ambiente produtivo e dá outras providências; 

f) Decreto n° 5.563, de 11 de outubro de 2005 - Regulamenta a Lei n° 10.973 e dá 
outras providências; 

g) Lei n° 12.349, de 15 de dezembro de 2010 - Altera as Leis n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993, n" 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e n° 10.973, de 2 de dezembro de 2004; e 

revoga o § IOdo art. 2° da Lei n° 11.273, de 6 de fevereiro de 2006; 

h) Decreto n" 7.423, de 31 de dezembro de 2010 - Regulamenta a Lei n° 8.958, de 20 

de dezembro de 1994, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino 

superior e de pesquisa científica e tecno1ógica e as fundações de apoio, e revoga o Decreto n° 
5.205, de 14 de setembro de 2004; 

i) Portaria Interministerial MEC/MCTI n° 191, de 13 de março de 2012 - Dispõe 

sobre os pedidos de autorização para que as fundações de apoio possam apoiar IFES e demais 
ICT distintas da que está vinculada; 

j) Decreto n° 8.241, de 21 de maio de 2014 - Regulamenta o art. 3°, da Lei n° 8.958, de 

20 de dezembro de 1994, para dispor sobre a aquisição de bens e a contratação de obras e 
serviços pelas fundações de apoio; 

k) Lei n° 13.243, de 11 de janeiro de 2016 - Dispõe sobre estímulos ao 

desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e a inovação e 

altera, dentre outras, a Lei n" 10.973, de 02 de dezembro de 2004; 

1) SGM-I02 - Normas sobre Licitações, Acordos e Atos Administrativos (NOLAM); 

m) SGM-301 - Normas sobre Administração Financeira e Contabilidade; e 

n) SecCTM-401 - Normas para a Proteção da Propriedade Intelectual na MB; 
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o) SecCTM-610 - Normas para o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da 

Marinha; 

p) SecCTM-611 - Normas para o Plano de Desenvolvimento Científico-Tecnológico e de 
Inovação da MB - PDCTM; e 

q) SecCTM-620 - Normas para o programa de Ciência e Tecnologia da Marinha. 
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ANEXO A 
======================================================================= 

MARINHA DO BRASIL 

(ICT) 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° _/_ 

PROJETO BÁSICO 

01- OBJETO 
02 - ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS 
03 - JUSTIFICATIVA DA CONTRA TAÇÃO 
04 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRA T AÇÃO DA FUNDAÇÃO 

DE APOIO 
05 - RAZÃO DA ESCOLHA DA CONTRATADA 
06 - VIGÊNCIA CONTRATUAL 
07 - CRONOGRAMA FÍSICO 
08 - LOCAL DE TRABALHO 
09 - VALOR DO CONTRATO 
10 - TRANSFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA 
11 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
12 - RECURSOS FINANCEIROS 
13 - GARANTIA FINANCEIRA 
14 - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
15 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
16-SUBCONTRATAÇÃO 
17 - APÊNDICES 

__ , _, eln. __ de, de 20 . 

Coordenador do Projeto 
CPF:. 

Em atendimento ao disposto em seu § 2°, inciso I do artigo 7°, da Lei n" 
8.666/1993, APROVO este Projeto Básico. 

Ordenador de Despesas 

================================~====================================== 
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FlIndação de Desenvolvimento da Pesquisa 

Núcleo de Inovação Te cnolé 

Instituto de PesquisQ;·,·."" "0.".,,';,'"0 
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Na década de setenta, professores da Universidade Federal de Minas Gerais empenharam-se, com êxito, 

na constituição de uma fundação de apoio para as atividades acadêmicas de pesquisa, extensão e de 

desenvolvimento tecnológico. Fazia-se necessária a criação de um instrumento ágil, dotado de estrutura 

operacional especializada e adequada às necessidades de captação e gestão dos projetos da Universidade. 

A Fundep - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - foi então criada no dia 29 de novembro de 

1974, por aprovação do Conselho Universitário da UFMG, como entidade de direito privado, com 

personalidade jurídica própria e autonomia financeira e administrativa. 

Ente de cooperação da UFMG e demais IFES apoiadas, a Fundep atua como interface junto às agências 

nacionais e internacionais de financiamento e fomento, bem como junto às entidades privadas e públicas, 

no levantamento de oportunidades, negociação de convênios e contratos, preparação de propostas de 

pesquisa, e gestão financeira de recursos destinados à pesquisa científica e tecnológica. 

Em sua relação com o ambiente externo, as IFES tanto podem atuar em projetos próprios quanto 

participar conjuntamente de projetos com outros órgãos e entidades, e ainda, prestar serviços. 

A Fundep, neste contexto, cumpre funções específicas, complementares àquelas das suas IFES apoiadas, 

especializando-se no conhecimento de políticas de atuação e procedimentos das agências de 

financiamento e fomento, zelando para que os projetos contemplem os objetivos de todos os partícipes. 

Como uma das suas finalidades é cooperar com outras organizações da sociedade, a Fundep vem se 

credenciando como fundação de apoio de renomadas instituições de ensino e centros de pesquisa. 

Em 2009, tomou-se a fundação de apoio da Universidade Federal do ABC (UFABC) e, nos anos 

seguintes, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), do Instituto de Estudos Avançados da 

Aeronáutica (IEAv), do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), da Comissão Nacional de 

Energia Nuclear - CNEN e outros ICTs. 

Os processos da Fundep referentes à gestão de projetos de ensino, pesquisa, extensão, apoio institucional 

e prestação de serviço foram avaliados pelo Conselho de Acreditação Holandês - Raad voor Accreditatie 

(Rva) em dezembro de 2013 que os atestou em conformidade aos requisitos estabelecidos pela norma ISO 

9001:2008. 

- . _ .•. ---_.~ . -_ ... _- .. --_._.._.-...-._~_. \ 
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Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep 

Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 - Unidade Administrativa II - Pampulha 

Cep: 31 270-901 - Belo Horizonte - MG - Caixa Postal 856 

Telefone: (31) 3409.6572 - Fax: (31) 3409. 3122 

Home page: http://www.fundep.ufmg.br 

Z.3 J).mpÊN~~."':l"';:Y'·'··'····· 
;;.{.:;.~~~;;\:;,:.\,:' .~,: '::' ;.:,:/,:.::-,-_ , 

Professor Alfredo Gontijo de Oliveira - Presidente 

A Fundep é uma entidade de direito privado, sem fms lucrativos, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte. 

Foi instituída por escritura pública em 28 de fevereiro de 1975, no Cartório do }O Oficio de Notas (Tabelião 

Ferraz), à folha 01 do livro 325 B, devidamente aprovada pela Curadoria de Fundações (Ministério Público) 

em 30 de janeiro de 1975. Registrada no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda sob o 

número 18.720.938/0001-41 e com registro como pessoa jurídica no Cartório Jero Oliva, no Livro A 42, 

Folhas 83v., sob o número de ordem 29.218, em 13 de fevereiro de 1975. 

Declarada de "Utilidade Pública" pela Lei n" 7.075, do Governo do Estado de Minas Gerais, de 28.09.77 

(in "Minas Gerais", 29/09/77) e pela Lei n? 2.958, da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 17/07/78 

(in "Minas Gerais", 18/07/78). 

O Ministério da Justiça através da portaria 504/2010, concedeu à Fundep, em 22 de março de 2010, o 

título de Utilidade Pública Federal (UPF). A referida portaria foi publicada no DOU, seção I de 

23/04/2010. 

Rege-se pelas normas de seu Estatuto, cujo extrato foi publicado no "Minas Gerais", órgão oficial de 

divulgação do Estado, em 13/02/75. I 
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Serviços de gestão administrativo-financeira do Projeto intitulado "Desenvolvimento de processo de 

Remoção de C02 de Ambientes Confinados Utilizando Contactores? Membranas" no valor de 
R$2.864.000,OO(dois milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil reais) 

o objeto desta proposta é a prestação de serviço técnico especializado de Gestão Administrativo 

Financeira para apoio na execução do Projeto "Desenvolvimento de processo de Remoção de C02 de 
Ambientes Confinados Utilizando Contactores com Membranas". A responsabilidade técnica no 

desenvolvimento do referido projeto será do Instituto de Pesquisas da Marinha - IpqM, sob coordenação 

de Ana Paula Santiago de Falco. Os recursos para realização do Projeto serão aportados pelo próprio 

IPqM. 

Ente de cooperação do Nit da Marinha, a FUNDEP é capaz de agilizar o desenvolvimento das atividades 

do projeto em questão, pois é dotada de estrutura operacional especializada e adequada às necessidades 

do Instituto. Atuando como interface junto aos vários agentes que participarão do projeto, a FUNDEP 

poderá zelar para que o referido trabalho contemple seus objetivos e metas. A utilização de uma fundação 

~, com a experiência necessária permite que o pesquisador, o professor e o cientista foquem nas suas 

atribuições do projeto, enquanto a fundação realiza ações administrativas e financeiras inerentes ao 

mesmo, como compras, importações, contratação de pessoal, contabilidade e prestação de contas, 

disponibilízando ainda software próprio, via Internet, que permite acessar a qualquer momento, de 

qualquer lugar, os dados relativos ao projeto proporcionando maior agilidade à execução. 

Em termos operacionais, o Coordenador do Projeto contará com o apoio da: 'equipe da, fu;~~~~" :l?;;- \ 
'd . t t - t fi d d di do ã -,-': [ , ~.~ ~T; .• A I prOVI enciar as compras, con ra açoes e pagamen os, rcan o e rca o a pesquisa. 

_ .... _---~ •.. _ - _.- .. ' 
, .. .. I 

3.3.1 Gerenciar o recebimento de recursos destinados à realiz ção da propo~j;iiiJiii.e~i6ilTA·R'-··-· 
'., I ---'-'- 

Efetuar pagamentos comandados pelo IPqM, utilizando-se os recursõSPr~~r;os; - 
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Monitorar e acompanhar administrativamente e analiticamente o cronograma físico 
financeiro; 

Adquirir materiais e serviços, contratar pessoal especializado, administrar de forma 

contábil e financeira e prestar contas dos recursos; 

Recolher os impostos, taxas, contribuições e outros encargos porventura devidos em 

decorrência do projeto, apresentar os respectivos comprovantes ao setor competente pelo 
IPqM; 

Contratar, fiscalizar e pagar pessoal, porventura necessário à execução do objeto da 
proposta; 

Aplicar no mercado financeiro, através de instituições oficiais, os recursos administrados, 

devendo posteriormente revertê-los para o projeto, junto com o respectivo rendimento; 

Transferir, de imediato, ao IPQM, a posse e uso dos materiais de consumo e bens duráveis 

adquiridos para execução da proposta; 

Formalizar doação ao IPQM, sem qualquer encargo, dos bens duráveis, imediatamente à 

sua aquisição; 

Restituir ao IPQM, ao final da proposta, se for o caso, eventual saldo remanescente, 

monetariamente corrigido e acrescido dos rendimentos percebidos; 

Solucionar, judicialmente ou extra judicialmente, quaisquer litígios com terceiros, 

decorrentes da execução desta proposta; 

Conceder bolsas de pesquisa e extensão de acordo com a Lei n.? 8.958, quando for o caso. 

3.3.2 Oferecer estrutura gerencial e operacional com pessoal especializado para acompanhar 

individualmente os processos e atender coordenadores. 

3.3.3 Disponibilizar ao coordenador via Internet, formulários on-line, para solicitações de 

serviços. 

3.3.4 Oferecer serviço de acesso direto para o coordenador, disponibilizando software próprio, 

via Internet, que permite acessar a qualquer momento, de qualquer lugar, os dados 

relativos ao projeto, composto dos seguintes módulos:.. __ 

• Módulo Financeiro: 

Extrato "inteligente" via Internet / e-mail 
Balancetes 
Faturas 
Demonstrativo de despesas 
Prestação de contas 

-" ~ ••••••••• _. .._ •..••••••.••.••..• _]o 

• Módulo compras 

r 
I 
I 
I 
I 
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y' 

Controle de solicitações de compras nacionais e imporÍ:ãdas '-. , 
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Custo de importação 
Autorização e justificativa para aquisição de bens 

• Módulo pessoal 

Custo de pessoal 

3.3.5 Disponibilizar para o projeto sistema de gestão (software) com os módulos - compras, 

financeiro, pessoal, cursos e eventos, integrados para dar maior segurança, transparência, 

rapidez e confiabilidade aos processos. 

3.3.6 Responsabilizar-se por: 

Prestar os serviços na forma e condições definidas no projeto, responsabilizar-se pela sua 

perfeita e integral execução; 

Responder pelos prejuízos causados ao IPQM, em razão de culpa ou dolo de seus 

empregados ou prepostos; 

Respeitar e fazer com que seu pessoal cumpra as normas de segurança do trabalho e 

demais regulamentos vigentes nos locais em que estiverem trabalhando; 

Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora da IPQM, 

atendendo prontamente às observações por ele apresentadas; 

Responsabilizar-se pela guarda dos documentos relativos à proposta; 

A equipe executora desta proposta será composta por profissionais ~a ~~~~~~~_~ob responsabilidade,_. _da --, 

Gerente de Projetos Lívia Spínola. A complementaridade dos perfis dos integrante~j!hreqU:~~~_i~~ra~;~r~i~,~:;.:~:A II 
atendimento de todos os aspectos aqui previstos. 

__ o ••••••• _ •••••• _"" •• __ <_ ••• ., 
•• , p ,,- _ ••••• 

\ •••• J :'o .•••••.•.• 

o prazo previsto para realização deste serviço será de 33(trinta e 
determinado no Instrumento Jurídico. 

meses .ou aquele . .que-:v.iet:-a .. se· 
['.:::;~ VIliOR I Mf.LC:AU 

Considerado o plano de trabalho apresentado pelo IPqM as Despesas Operacionais da Fundep para 

Gestão Administrativo-Financeira deste Projeto, a contratante deverá pagar à Fundep a importância de 

R$286.400,OO(duzentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais), no qualjá estão inclusas todas as 

incidências fiscais, trabalhistas, sociais e despesas operacionais. 
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Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias. 

Em caso de aprovação da presente proposta, favor entrar em contato com Priscila Passos, e-mail 

priscilapassos@fundep.ufmg.br, telefone: (31) 3409-3139, para trâmite do instrumento jurídico. 

Belo Horizonte, 18 dejulho de 2016. 

~~''7 
Professor Alfredo Gohtijo de Oliveira 

Presidente da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 

Professor Roberto Alves Nogueira 
Diretor de Operações 

Fundaíáo de Oesenvolvimento da Pesquisa 

• J,fI) C') L: .', :,'; (_ '. ,: ' -' . 


