
MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA 

N° 2030 I /20 18-003/00 

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 Capitão de Mar e Guerra (EN) 
JOSÉ VICENTE CALVANO, nomeado pela Portaria n° 212/MB, de 28 de agosto de 2017 , 
publicado no DOU de 30 de agosto de 2017, CPF n° 003.351.467-40, RG n" 588000-9/MB, 
doravante denominado 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 lI, 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" 63128.000165/2018- 
14 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 da FUNDEP para a Gestão Administrativa 
e Financeira na execução do Projeto de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento do protótipo dO~ 
equipamento de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica "MAGE Defensor MK1A" - Fase 1, de 
acordo com o estabelecido no Projeto Básico e no Plano de Trabalho, os quais integram este .. 
Contrato, independentemente de qualquer transcrição. .•. .. ~ •. '. <, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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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, 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? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA326453/2018; 

Anexo D - Formulário Cumprimento SecCTM 403; e 

Anexo E - Autorização para Gestão de Projetos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o presente contrato vincula-se às regras dispostas no Processo de Dispensa de Licitação n 
63128.000165/2018-14, 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 
Portaria n° 257/EMA-2015, e Portaria Conjunta n? 65/MEClrvlCTI-2017. 

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" 
00609/2018/PPCA/CJU-RJ/CGU/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/SecCTM, 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- _3 Presidente, tem competência para assinar este acordo em nome da CONTRATA .. 
DA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1~'(0 \'l [ f';, 
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Parágrafo Único zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAapoio 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, 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" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA326453/2018; 

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 
63128.000165/2018-14, 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? 7.423/1 O, respaldado pela Publicação SecCTM 403 
Portaria n? 257/EMA-2015, e Portaria Conjunta n? 65/MECIMCTI-2017. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA APROVAÇÃO DA MINUTA 

A minuta deste contrato foi examinada e aprovada juridicamente pela Consultaria Jurídica 
da União no Estado do Rio de Janeiro, sendo atendidas as recomendações constantes do Parecer n? 
00609/2018/PPCA/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 
10 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/SecCTM, 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. 4 

De acordo com o Estatuto Social, o Professor ALFREDO GONTIJO DE OLIVEIRA, CPF 
n? 045.124.216-53 P:esidente, tem competência para assinar este acordo em nome da CONTRATA .. 
DA. (,,'0 i'H f'", ~~G <-1;< "% 
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(Continuação do Termo de Contrato n? 20301/2018-003/00 - MAGE DEFENSOR MKIA - Fase 1 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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, 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? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA326453/2018; 

Anexo D - Formulário Cumprimento SecCTM 403; e 

Anexo E - Autorização para Gestão de Projetos. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o presente contrato vincula-se às regras dispostas no Processo de Dispensa de Licitação n 
63128.000165/2018-14, 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 
Portaria n° 257/EMA-2015, e Portaria Conjunta n? 65/MEC/MCTI-2017. 

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° 
00609/2018/PPCAICJU-RJ/CGU/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/SecCTM, 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. 4 

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 .. 
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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 2018, na seguinte classificação: 
Programa Interno R-90172001GC, Gestão 720301100001, Natureza de Despesa 449039, PTRES 
107136, FR 0188000000, UO 52131. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO 

A CONTRATANTE, em retribuição aos serviços prestados, pagará à CONTRATADA, a 
quantia máxima de R$ 521.033,28 (quinhentos e vinte e um mil, trinta e três reais e vinte e oito cen 
tavos), sendo os valores dos repasses executados conforme o cronograma de desembolso descrito no 
Plano de Trabalho, Anexo B deste termo de contrato. Encontram-se especificados no Projeto Bási 
co, Anexo A deste termo de contrato, o valor correspondente à execução do projeto no valor de R$ 
6.512.916,00 (seis milhões, quinhentos e doze mil, novecentos e dezesseis reais). Desta forma, se- 
rão transferidos, via faturamento, para a Fundação, um total de R$ 7.033.949,28 (sete milhões, trin 
ta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos). 

SubcIáusula Única 

No valor acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução 
do objeto. 
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(Continuação do Termo de Contrato n° 20301/2018-003/00 - MAGE DEFENSOR MK1A - Fase 1. . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REAJUSTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o preço consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigi 
do anualmente mediante requerimento da contratada, observado o interregno mínimo de um ano, 
contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do índice IPCA ou ou 
tro que vier a substituí-lo. 

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 + IP/100t/30 -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) indicado(s), 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 24 (vinte e quatro) meses e inicia-~ 
s~ na data de sua assinatura e encerr~-se c~~ a entrega_da última atividade l?t vista no item 2 (Ati - . 
vidades a Serem Executadas) do Projeto Básico, em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA@!J/P?5_jZ:J;j_. I k \ \) N ( s-. <:$( 
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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 
(jj (/ / 0 -:-;.. /2(Z> . 

Subcláusula Única 

Em até 15 (quinze) dias corridos após a conclusão da última atividade prevista no 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, sem 
pre que procedentes, deverão ser sanadas pela CONTRATADA dentro do prazo de 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos, salvo nos casos excepcionais, devidamente justificados pela CONTRATADA e 
aceitos pela MARINHA, quando então será lavrado o Termo de Entrega e Recebimento 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 lOdo 
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 
na 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 CONT ATANTE em caso de rescisão ~ " 
administrativa prevista no art. 77 da Lei na 8.666, de 1993. f}i!lJ 
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Subcláusula Quarta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 

c) indenizações e multas. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS VEDAÇÕES 

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, § 1° 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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

É vedado à Contratada subcontratar, no todo ou em parte, dos serviços ora contratados. 
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(Continuação do Termo de Contrato n" 2030 t/20 18-003/00 -- MAGE DEFENSOR MK1A-Fase 1 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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/RI. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DAS CÓPIAS 

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. 

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, RJ., em \ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\M.Clktr- de 2018. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Prof. Alfredo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGOlitljo de t);/vetra 

J~U ./Fuooaçãode:~=Oda~qUlsa &: 40. 11'jvé[I:Ii ~!( 
iPRED NTIJO DE OLIVEIRA 

Presidente 
Representante da CONTRATADA 

Capitão de Mar e Guerra (EN) 
Diretor do IPqM 

Representante da MARINHA 

fMeuulD ~~~/ 
MARCELO ALVES Fii~~ 

Capitão de Fragata (EN) 
Enc. do Gr. de Sist. de Guerra Eletrônica e Radar 

Testemunha pela MARINHA 

Analista de Negócios e Parcerias 
Testemunha pela CONTRATADA 
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l-OBJETO 

MARINHA DO BRASIL 
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA 

GRUPO DE SISTEMAS DE GUERRA ELETRÔNICA 

PROJETO BÁSICO 

Contratação da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, para a Gestão 
Administrativa e Financeira na execução do Projeto de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento do 
Protótipo do Equipamento de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica MAGE Defensor MKIA - 
Fase 1, de acordo com o estabelecido no Projeto Básico e seu Anexo. 

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 na Publicação SecCTM 403, 
Portaria n? 257/EMA-2013 e Portaria Conjunta n? 65/MECIMCTI-2017. 

As regras inerentes aos preceitos da Lei n" 8.958/94, regulamentada pelo Decreto n? 7.423/2010 
encontram-se consolidadas nos Planos de Trabalho em Anexo, ao presente Projeto Básico. 

2 - ATIVIDADES A SEREM APOIADAS 

A Fundação deverá providenciar o apoio necessário para execução das atividades do projeto, 
referentes as contratações e aquisições detalhadas no cronograma de execução do Plano de Trabalho, 
Anexo deste Projeto Básico. 

Atividade Descri ão da Atividade a ser A oiada 

2.1 Aquisição dos Componentes Importados para Utilização no Projeto do 
MAGE Defensor MKIA: 

Esta atividade tem como objetivo principal fazer uma revisão geral na lista de 
componentes importados utilizados no projeto do MAGE Defensor Mk1, 
atualizá-Ia com base nos resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto 
MAGE Veicular, e dar início imediato ao processo de aquisição desses 
componentes de modo que estejam disponíveis nas datas programadas pelo 
planejamento do projeto. 

Nesta atividade estão incluídas: 

a) Verificação da disponibilidade dos componentes utilizados nos projetos do 
MAGE Defensor Mk1 e MAGE Veicular e avaliação de possíveis 
substituições; 

b) Solicitação de cotação para os componentes identificados no item 
anterior; 

c) Solicitação à Fundação de Apoio para aquisição no exterior dos 
componentes referenciados no item anterior, bem como todas as 
atividades envolvidas na im orta ão, tais como: elaboração de formulário 
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de "end user", pagamento de frete, desembaraço alfandegário e entrega do 
material nas instalações do IPqM. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Elaboração da Especificação de Requisitos do MAGE Defensor MklA: 

Esta atividade tem como objetivo principal a elaboração de uma especificação de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
requisitos que possibilite a utilização do MAGE Defensor MklA nas Fragatas 

2.2 Classe Niterói que estão sendo revitalizadas pela Marinha do Brasil (MB). Esta 
atividade incluirá análises de diferentes tipos de documentação técnica, além de 
um número significativo de reuniões com diferentes operadores de MAGE da 
MB, também com os stakeholders. 

Elaboração do Documento de Concepção Operacional (CONOPS) do MAGE 
Defensor MklA: 

I 
Esta atividade tem como objetivo principal a elaboração de um documento de alto zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 nível que possibilite a todos os envolvidos no projeto entenderem o que está 
sendo proposto, não deixando nenhuma dúvida para aqueles que executarão 
algum tipo de atividade. O CONOPS descreverá a missão do sistema, seu 
ambiente operacional e as funções e características do sistema nesse ambiente. 

Elaboração do Acordo de Interface do MAGE Defensor MklA com o Fênix: 

I 
Esta atividade tem como objetivo principal a elaboração de um documento que 

2.4 descreva a interface necessária para que o MAGE Defensor MklA possa ser 
interligado ao Sistema de Gerenciamento de Combate Fênix que está sendo 
desenvolvido para utilização nas Fragatas Classe Niterói da MB. 

Adequação da Subunidade de Recepção do MAGE Veicular para Utilização 
no Projeto do MAGE Defensor MKIA: 

Esta atividade tem como objetivo principal produzir uma nova Subunidade de 
Recepção para utilização no projeto do MAGE Defensor MK IA a partir da 
Subunidade de Recepção que foi produzida para o projeto do MAGE Veicular. 

Nesta atividade estão incluídas: 

I 
a) A avaliação do projeto da Subunidade de Recepção que foi desenvolvida 

2.5 para o MAGE Veicular; 

b) Projeto das alterações necessárias que possibilitem a produção de uma 
nova Subunidade de Recepção que atenda aos requisitos do Projeto do 
MAGE Defensor MKIA e que possa ser integrada à Unidade de Antenas 
que está sendo proposta; 

Elaboração de um procedimento que possibilite o teste da nova Subunidade de 
Recepção, incluindo os testes de integração com a Unidade de Antenas que está 
sendo proposta; 

Atualização Tecnológica e Qualificação da Unidade de Antenas do MAGE 
Defensor Mkl para Utilização no MAGE Defensor MklA: 

2.6 _j Esta atividade tem como objetivo principal desenvolver uma Unidade de Antenas 
para o MAGE Defensor MklA, a partir do conhecimento adquirido com o 
desenvolvimento da Unidade de Antenas para o MAGE Veicular, que atenda aos 
requisitos de alto nível eSQecificados reJa MB. 

2.1 - As atividades descritas acima serão de total responsabilidade do Instituto de Pesquisas da 
Marinha quanto a execução, o acompanhamento e cumprimento do Cronograma Fisico. A F. ~~ção te1/- 
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a função precípua de apoio no que se refere as necessidades de aquisição de material e serviços, 
delineados no item 6.3 do Plano de Trabalho, que serão adquiridos conforme os procedimentos previstos 
no Decreto n? 8241/14, que tem por objetivo atender aos princípios da impessoalidade, da moralidade, 
da mobilidade, da publicidade, da transparência, da eficiência, de competitividade, da busca permanente 
da qualidade e durabilidade, e de vinculação ao instrumento convocatório. Os valores mencionados para 
cada item a ser adquirido são estimados a partir de pesquisas/consultas de mercado, ou aquisições 
anteriores, que servem como referência preliminar. 

Por ocasião da efetiva aquisição, deverão ser efetuadas novas pesquisas de mercado pelo 
coordenador do projeto para orientação da Fundação quanto ao preço médio de mercado praticado para 
o material/serviços a ser adquirido. Sendo que toda aquisição efetuada pela Fundação é amplamente 
divulgada. 

Face ao exposto, cabe salientar que as atividades para a Fundação são de gestão e toda execução 
ficará sob responsabilidade da Instituição de Ciência e Tecnologia, o IPqM. 

3 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A utilização de uma fundação de apoio, com a experiência necessária permitirá que os 
pesquisadores possam focal' 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 aos projetos proporcionando 
maior agilidade à execução. 

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. 

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: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Art. r - o IPqM tem o propósito de realizar atividades de pesquisa científica e desenvolvimento 
tecnolôgico de sistemas, equipamentos, componentes, materiais e técnicas para aplicação na MB. 

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

Administração Naval; 
11 - acompanhar a evolução científica e tecnolágica, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO estado da arte e os trabalhos de pesquisa 

e desenvolvimento realizados em instituições privadas e governamentais, nos assuntos de interesse da 
MB; 

111 - prestar orientação científica e tecnolágica 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 tecnológica de pessoal, para 

aplicação na MB; 
VI - manter intercâmbio com os setores industrial, universitário e técnico-científicos nas 

atividades de pesquisa científica e desenvolvimento tecnolôgico de sistemas, equipamentos, 
componentes, materiais e técnicas de interesse da MB; e 

VII - administrar os recursos humanos, materiais e jinanceiro~s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs. Ob,~sua re.sponsabil~~e ~..o 
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No caso da parceria entre IPqM e a FUNDEP, o Instituto está realizando a sua missão no que diz 
respeito aos itens Ill (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 ... ). 

Algumas das atividades a serem realizadas para a execução do objeto, descritas no Item 2 deste 
Projeto Básico, consomem uma grande quantidade de homem-hora, fazendo necessário a contratação de 
apoio a estas atividades. 

O IPqM compõe o sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SCTMB) que tem 
como órgão central executivo a Diretoria-Geral do Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha 
(DGDNTM) que exerce a administração estratégica das atividades de CT &1 na Marinha. A ela caberá a 
tarefa primordial de assessorar o Comandante da Marinha na direção do SCTMB 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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAinciso I, do art. 10 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 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 
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Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, 
conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2; 

Sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de 
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 (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo 
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI», cádmio (Cd), bifenil-polibrornados (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; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

--.. 

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 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir 
da assinatura do contrato, cuja eficácia se dará a partir da publicação de seu extrato na Imprensa Ofici 
al; 

5.2 - A extensão de prazo para a consecução dos serviços apoiados poderá ser solicitada pelo res 
ponsável técnico (fiscal) do IPqM, em decorrência de fatos supervinientes, devidamente justificados; e 

5.3 - O aporte de recursos financeiros ao projeto poderá ser revisto após a avaliação das metas 
iniciamente propostas, caso necessário, por se tratar de um projeto de pesquisa e desenvolvimento. 

6 - CRONOGRAMA FÍSICO 

As atividades deverão ser realizadas de acordo com o detalhado nos Plano de Trabalho, Anexo, 
deste Projeto Básico, sendo que a Fundação deverá realizar as demandas artir das solicitações 

emitidas pelo Coordenador do Projeto, por software próprio, via internet. ,~c;: [ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉ: P _ ~ 
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7-LOCALDETRABALHO 

A CONTRATADA executará os serviços de apoio em suas próprias dependências. Caso haja 
necessidade, poderá comparecer ao Grupo de Sistemas Digitais, no IPqM, em dias de expediente 
normal, no horário entre 7h30 e 16h30. 

8 - VALOR DOS SERVIÇOS 

Considerando a natureza, especialização tecnológica e complexidade das atividades 
discriminadas nos Planos de Trabalhos, anexos, 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$ 521.033,28(quinhentos e vinte mil, 
trinta e três reais e vinte e oito centavos), referente aos custos operacionais para a gestão dos projetos. 
Para execução do projeto são estimados R$ 6.512.916,00 (seis milhões, quinhentos doze mil, novecentos 
e dezesseis reais). Desta forma serão repassados para a Fundação um total de R$ 7.033.949,28 (sete 
milhões, trinta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos). 

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 
13 (Procedimentos de Fiscalização) e de acordo com o cronograma de pagamentos fixado no item 10 
(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.br/ceis). Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (www.cnj.jus.brlimprobidadeadm/consultarrequerido.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. 

O pagamento de cada desembolso previsto no .Pla~ de Trao;ao será efetuado mediante 
aprovação do Fiscal do projeto, designado pelo IPqM. . \ N ') I:j:; G· 

: ,''K; (O" ~) 
p 'l.' /) 
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nexo A) 

11 - RECURSOS 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento da UNIÃO para o exercício de 2018, na seguinte classificação: Programa Interno 
R-90172001GC, Gestão 720301100001, Natureza de Despesa 449039, PTRES 107136, FR 0188000000, 
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)resposabilizar-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 conformidade com as orientações e 
jurisprudências dos órgãos de fiscalização, conforme alínea c) do subitem 1.4.4 da Publicação 
SecCTM403; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 ernpregá-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; _ 7/10 _ - ~ ~ . 
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~ 
k) emitir, quando solicitado pela ICT ou pela ComTecCTM, relatórios parciais sobre as 

atividades desenvolvidas ou sobre projeto específico, conforme alínea g) do subitem 1.4.4 da Publicação 
SecCTM 403;; 

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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.4.4 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, quaisquer litígios com terceiros, decorrentes 
da execução deste contrato. Na hipótese de a CONTRATANTE ser condenada subsidiariamente, caberá 
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; 

v) estornar o valor da transferência financeira, 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 da AGU na 37, de 13 de Dezembro de 2011; 

w)o Termo de Transferência do material permanente adquirido durante o contrato deverá 
ser entregue por ocasião da assinatura do TER-D. 

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. ( 

- 8110 - 
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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 por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da 
Contratada sobre o término do serviço, nos termos da alínea "a", inciso I, art. 73 da Lei n° 8.666/93; 

-definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, em até 45 
(quarenta e cinco) dias, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação 
do objeto aos termos contratuais, nos termos da alínea "b", inciso I, art. 73 da Lei n° 8.666/93." 

13 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

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 exercida 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; 

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

c) dirimir eventuais dúvidas da CONTRATADA; 
d) reportar ao Ordenador 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; 
II - suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo período 

de até 24 meses; 
III - 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 

esp~cificações estabelecid .. as "'p~la cont.ratante, aplicada sobre o valor correspondente aO~'tem o parte 
do Item a ser prestado; (:'~)~'" f/) •.. Jfi.... ~ 
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VI - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdeclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

Rio de Janeiro, t ~ de -~ de 2018. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0r1~~~~ 
MARCELO ALVES FEL~~ 

Capitão de Fragata 
Enc. do Grupo de Sistemas de Guerra Eletrônica e Radar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

****************************************************************************** 

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 Especializado na Gestão de Projetos de Pesquisa, Extensão e 
Desenvolvimento Tecnológico para a gestão administrativa e financeira no apoio às atividades para o 
protótipo do equipamento de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica (MAGE) "MAGE Defensor 
MK1A" - Fase I.. 

Rio de Janeiro, t~ de \.\{ GtÀ'tr de 2018. 

Capitão de a e Guerra 
Ordena o de Despesas 

- 10110 - 



Anexo B 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PLANO DE TRABALHO 

1 • DADOS CADASTRAIS 
INSTITUIÇAO EXECUTORA: CNPJ: 
Instituto de Pesquisas da Marinha 10.465.006/0001-98 
NOME DO DIRIGENTE: CPF: 
CMG (EN) José Vicente Calvano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA003.351.467 -40 

GRUPO DE PESQUISA PROPONENTE: SIGLA: 

Grupo de Sistemas de Guerra Eletrônica e Radar IPqM-10 
NOME DO COORDENADOR (A) GERAL: CPF: 
CF (EN) MarceloAlves Felzky 947.049.619-15 

TELEFONE/FAX(DDD): I~-MAIL: 
(21) 2126-5712 felzk~@marinha.mil.br 

NOME DO COORDENADOR (A): CPF: 

Tecnologista Sênior Alexandre Baptista Magalhães 808462977 -87 

_ TELEFONE/FAX(DDD): I~-MAIL: 
~1) 2126-5836 alexandre.magalhaes@marinha.mil.br 

rt,G.lORGAO EXP, I:OSTO/CARGO: IFUNÇAO: NIP: 
603525-6/MM Tecnologista senior 111 Enc. da divisão de Sistemas Eletrônicos e Computacionais 86067893 
ENDEREÇO DE EXECUÇÃO: ICIDADE: CEP: ESTADO: 
Rua Ipiru, nO 2, Cacuia - Ilha do Governador Rio de Janeiro 21931-095 RJ 

2 - OUTROS PARTICIPES 
NOME DA ENTIDADE: CNPJ: 
xxx 
ENDEREÇO (Rua, bairro, cidade, estado e CEP): TELEFONE/FAX(DDD): 

NOME DA PESSOA DE CONTATO: E-MAIL: 

3 - DESCRIÇAO DO PROJETO 

TíTULO E SIGLA DO PROJETO: Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento do protótipo do equipamento de PERIODO DE EXECUÇAO 
Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica "MAGE Defensor MK1A"- Fase 1 INICIO: I TERMINO: 

D I D + 720 

Dpesquisa 

[KJDesenvolvimento Científico e Tecnológico 

c... 

DDesenvolvimento Institucional 

TIPO DE PROJETO: 
Dlnovação Tecnológica 

(assinalar com um X) 

DCapacitação 

DConsultoria 

DOutros (identificar) 

IDENTIFICAÇAO DO OBJETO: 

O presente objeto consiste na realização da Fase 1 do projeto de atualização técnica e qualificação do equipamento de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica 
"MAGE Defensor MK1A" para instalação nas Fragatas da Classe Niterói(FCN) Revitalizadas. Nesta fase, serão realizadas as seguintes atividades: 1) Atualização e 
aquisição dos componentes importados utilizados no MAGE Defensor para aplicação no MAGE Defensor Mk1A; 2) Elaboração da Especificação de Requisitos do 
MAGE Defensor Mk1A para instalação nas FCN; 3) Elaboração do Documento de Concepção Operacional (CONOPS) do MAGE Defensor Mk1A para instalação nas 
FCN; 4)Elaboração do Acordo de Interface do MAGE Defensor Mk1A com o Sistema de Gerenciamento Fênix do Sistema de Combate das Fragatas Revitalizadas; 
5) Adequação e qualificação da Subunidade de Recepção do MAGE Veicular para Utilização no MAGE Defensor MK1A; 6) Adequação e qualificação da Unidade de 
Antenas do MAGE Defensor Mk1 para utilização no MAGE Defensor Mk1A. ,;- \ 
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JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇAO: 

Identificação do Objeto: 
O Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) detém vasto conhecimento adquirido em desenvolvimentos anteriores de sistemas de Guerra Eletrônica, tais como o 
desenvolvimento do "MAGE Defensor MK1", iniciado em 1994, e dos demais equipamentos de Medidas de Ataque Eletrônico (MAE), "CME-1/1A" e "CME-2", 
iniciados nas décadas de 80 e 90. Nesses desenvolvimentos, os protótipos foram desenvolvidos pelo IPqM e os produtos foram fabricados pela empresa Omnisys 
Engenharia Ltda sediada em São Paulo. Na área de desenvolvimento de sistemas MAGE, a Marinha do Brasil conta atualmente com equipamentos "MAGE Defensor 
MK1" instalados em quatro navios da Esquadra: Navio-Escola Brasil, Corveta Jaceguai, Corveta Júlio de Noronha e Corveta Barroso, dos quais o primeiro a ser 
homologado foi aquele instalado a bordo da Corveta Jaceguai, que obteve aprovação nos testes de mar em 2004. Além disso, outras três unidades de "MAGE 
Defensor MK1" estão em processo de instalação a bordo de outras três Corvetas classe Inhaúma. Desde então, o Grupo de Sistemas de Guerra Eletrônica e Radar 
prossegue com o desenvolvimento de equipamentos MAGE, incorporando novas funcionalidades e melhorias de projeto, dando origem a novas versões de 
equipamento. Pode-se citar, por exemplo, o "MAGE Laboratorial", uma versão de baixo custo adaptada para um protótipo de laboratório, o MAGE Veicular, uma 
versão para aplicação terrestre, e o MAGE Defensor MK3, nova versão que está sendo desenvolvida visando sua instalação nas novas corvetas da Classe 
Tamandaré. O MAGE Veicular compreende um equipamento 
que se destina a detectar, localizar a direção, identificar e classificar sinais eletromagnéticos, indicando a plataforma provável de origem de tais emissões, a ser 
instalado em viatura, para fins de emprego por tropas terrestres do Corpo de Fuzileiros Navais e Exército Brasileiro. O MAGE Veicular possui características similares 
ao "MAGE Defensor MK1", porém com a introdução dos aperfeiçoamentos necessários para atender a uma aplicação em terra, ou seja, expansão da faixa de 
frequência de recepção, integração com GPS, emprego de cartas digitalizadas e preparação para instalação em uma viatura. O projeto "MAGE Veicular" tem entre 
seus objetivos o desenvolvimento totalmente nacional dos algo ritmos de classificação e identificação dos emissores radar (considerando os radares sofisticados 
atuais) e da arquitetura de hardware, prevendo a utilização de hardware COTS ("Commercial Off the Shelf') sempre que possível. Com relação ao projeto do MAGE 
Defensor MK3, a Unidade de Recepção e Processamento desenvolvida durante o projeto do MAGE Veicular será base para o desenvolvimento do projeto dessa 
nova versão de MAGE. 
O projeto do MAGE Defensor MK1A visa produzir uma nova versão do MAGE Defensor MK1 com aproveitamento de avanços tecnológicos que foram obtidos com os 
projetos de desenvolvimento do MAGE Veicular e do MAGE Defensor MK3. O MAGE Defensor MK1A utilizará uma nova versão da Subunidade de Recepção, 
baseada na que foi desenvolvida durante o projeto do MAGE Veicular, uma nova versão da Subunidade de Processamento da Unidade de Antenas, baseada na que 
está sendo desenvolvida para o projeto do MAGE Defensor MK3, e uma nova Unidade de Antenas baseada na utilizada no MAGE Defensor Mk1. 

A opção pela obtenção no 
exterior de equipamentos deste tipo não somente aumenta o grau de dependência tecnológica externa do país, como também impacta em custos elevados 
associados ao ciclo de vida útil do produto, especialmente nas fases de manutenção do sistema. É importante ressaltar que os custos de manutenção de 
equipamentos estrangeiros são superiores aos custos de manutenção de equipamentos nacionais, além de produzirem manutenções extremamente demoradas 
quando comparadas às manutenções de sistemas nacionais pois as peças a serem reparadas precisam normalmente ser enviadas para o país de origem. 
Visando à redução do grau de dependência externa, desenvolver o MAGE Defensor Mk1A no país não apenas continuará a garantir o domínio de tecnologias 
estratégicas como promoverá o fortalecimento da base industrial de defesa, além de garantir que todas as funcionalidades esperadas de um MAGE desse tipo 
estejam disponiveis durante sua operação, disponibilidade esta que não estaria garantida caso o equipamento fosse adquirido de uma empresa estrangeira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'-.- 
Resultados Esperados: d 
Ao final da conclusão da Fase 1, o Grupo de Sistemas de Guerra Eletrônica e Radar terá a Subnidade de Recepção e a Unidade de Antenas prontas para aplicação 
imediata no projet do MAGE 0"00001 "Kl A. • íg. 

4-CRONOGRAMADEEXECUÇAO 

ESPECIFICAÇÃO 
INDICADOR FISICO PERIODO 

META ETAPA 
UNIDADE QUANT. INICIO TERMINO 

1 
Aquisição dos componentes importados para utilização Relatório Técnico 1 O 0+150 
no Projeto do MAGE Defensor Mk1A 

I 
2 

Elaboração da Especificação de Requisitos do MAGE 
Relatório Técnico 1 D+90 0+180 Defensor Mk1A 

3 
Elaboração do Documento de Concepção Operacional do 

Relatório Técnico 1 0+90 0+180 MAGE Defensor Mk1A 

I 

Elaboração do Acordo de Interface do MAGE Defensor 
4 Mk1A com o Sistema de Gerenciamento Fênix do Relatório Técnico 1 0+180 0+360 

Sistema de Combate das Fragatas Revitalizadas -' 

Adequação e qualificação da Subunidade de Recepção 
5 do MAGE Veicular para utilização no MAGE Defensor Relatório Técnico 1 0+180 0+360 

Mk1A 

I Atualização Tecnológica e Qualificação da Unidade de 
I 6 Antenas do MAGE Defensor Mk1 para Utilização no Relatório Técnico 0+180 0+720 

MAGE Defensor Mk1A 
1 

5 • CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
5,1 - MONTANTE DESTINADO A EXECUÇAO DO PROJETO 6.512.916,00 

1°ANO 
0+30 0+60 0+90 0+120 0+150 0+180 

2.080.555,00 2.750.000,00 182.361,00 991.700,84 

0+210 0+240 D + 270 0+300 0+330 0+360 
508.299,16 

~ / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 
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5.2 • CUSTO OPERACIONAL 

1'ANO 
0+30 0+60 0+90 0+120 0+150 

166.444,40 220.000,00 14.588,88 

D + 210 D + 240 D + 270 D + 300 D + 330 
79.336,07 40.663,93 

5.3 . MONTANTE DESTINADO A EXECUÇAO DO PROJETO 0,00 
2'ANO 

D + 390 D + 420 D + 450 D +480 D + 510 D + 540 

D + 570 D + 600 D + 630 D + 660 D + 690 D + 720 

5.4 • CUSTO OPERACIONAL 0,00 
2' ANO 

D + 390 

D + 720 

D + 420 D +450 D +480 D + 510 D + 540 

D + 570 D + 600 D +630 D + 660 D + 690 

TOTAL DA RECEITA PREVISTA R$ 7.033.949,28 

~ • APLlCAÇAO DOS RECURSOS 
.1 • RECEITA PREVISTA VALOR· R$ 

Plano Básico "Victor" - Recursos Plano de Ação 2018 7.033.949,28 

TOTAL DA RECEITA PREVISTA 7.033.949,28 
6.2· DESTINAÇAO DA RECEITA PREVISTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% DE DISTRIBUIÇAO VALOR· R$ 
6.2.1 - Taxa OMPS 0% 

0% - 

RECEITA DO PROJETO 100,00% 7.033.949,28 

6.3 • APLlCAÇAO DOS RECURSOS POR NATUREZA DE DESPESA (80%)· VIDE MEMORIA DE CALCULO (R$) 
NATUREZA DA DESPESA· ND 

TOTAL 
CODIGO DESCRIÇAO 

3. DESPESAS CORRENTES 
Serviços de Terceiros· Pessoa Jurídica 3.563.943,66 
Aquisição de Material de Importado e Taxas de Desembaraço Alfandegário 2.477.399,13 
Contratação de M.O especializada para auxiliar o desenvolvimento do projeto 471.573,21 

4, DESPESAS DE CAPITAL 

Total de Despesas Correntes 6.512.916,00 
Taxas Operacionais da Fundação de Apoio \ 521.033,28 

TOTAl,tÇ>_;' DESPES4- PRF\'ISTA \ 7.033.949,28 

. 3/4~~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt0/~ 4 



7 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEQUIPE EXECUTORA 
7.1 - EQUIPE EXECUTORAVINCULADAAO IPQM (LEI 8958/94) 

CPF LOTAÇÃO 
REGIME TRABALHO 

NOME 
HORAS/SEMANA N° DE MESES 

CF (EN) MARCELO ALVES FELZKY 947.049.619-15 10 24 

ALEXANDRE BAPTISTA MAGALHÃES 808.462.977 -87 20 24 

PTEDSON DOS SANTOS NEMER 714.510057-68 20 24 

TS CLAUMIR SARZEDA DA SILVA 735.359.907 -34 20 24 

CC(EN) MARCOS CHI LlM SIU 053.737.797 -25 20 24 

1T(EN) RAFAEL SERRA DE FIGUEIRÊDO 071.748.434-33 20 24 

1T(EN) BRUNA LUISA RAMOS PRADO VASQUES 120.413.207-02 20 24 

1T(EN) SABRINA DE ANGELI SOUZA 059.392.307.33 20 24 

FABIAN DAVID BACKX 078.757.457-05 20 24 

JORGE COSTA PIRES FILHO 907.956.877-53 20 24 

PAULO SERGIO FERREIRA DA SILVA 806.273.907-49 20 24 

LUIZ EUGENIO DE ANDRADE SEGADILHA 753.431.777-00 20 24 

RODOLFO ARAÚJO DE AZEVEDO LIMA 012.298.117-02 20 24 

GUSTAVO MOTA DOS SANTOS 094.556.997-10 20 24 

7.2 - EQUIPE EXECUTORA VINCULADA A INSTITUIÇAO CO·EXECUTORA (SE HOUVER) 

NOME CPF LOCAL DE ORIGEM 
CARGA HORÁRIA 

HORAS/SEMANA N° DE MESES 

'--I 

8 . APROVAÇÃO: 

8.1 . DECLARAÇAO 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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'QiV&" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA::;Cl.~~ I'" ~ ~II~.~ f_. 2..:-/ S Ct~~ht~~~~\ ~~ ~~ 7 [oca e ata 

8.2 . APROVAÇAO DO COORDENADOR GERAL: 

'RA (J c:\;_ âJ\tv.~ 1iJ> & WlofQ cL v.> \.-? ~\M. Ct,L,,~Lo cJh ~ 
tocal e Data ;Õ;sslnatura7canm • 

8.3 . APROVAÇAO DO ORDENADOR DE DESPESA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f!< ~ OU.tRaz ••• EIRO 
-....- 

R'3. I {; I c~ .. ! 1.;.( ~ , j E.OSON DE. GIJI::1f3 (1 .RM'. ,,,.nt".Mal•e· , 
A~ Sfllatura/\.,;an10 ~,\ CPF óU,.íl,a.ó\lJ.72 Local e ata 

L A (\rrlenadOf de DeSpe&i! 
8.4· APROVAÇAO DO DIRIGENTE: 1\ "'--, 1'-/ 

~\)àl~\re- tb~ \M~C)'Z_~\~ qç~- 
Local e Data JOSfflêE~ANO 

4 / 4 Capitão de Mar e Guerra (EN) 
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1. HISTÓRICO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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, tornou-se a fundação de apoio da Universidade Federal do ABC (UF ABC) e, nos anos 

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

Aeronáutica (IEA v), 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. 

3 
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2. DADOS CADASTRAIS 

2.1 DENOMINAÇÃO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - Fundep 

2.2 ENDEREÇO 

Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 - Unidade Administrativa 11 - Pampulha 

Cep: 31 270-901 - Belo Horizonte - MG. 

Telefone: (31) 3409.4200 

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

2.3 DIRIGENTE 

Professor Alfredo Gontijo de Oliveira - Presidente 

2.4 CONSTITUIÇÃO 

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

Foi instituída por escritura pública em 28 de fevereiro de 1975, no Cartório do 1° 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 extra foi publicado no "Minas Gerais", órgão oficial de 

divulgação do Estado, em 13/02/75. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Serviços de gestão administrativo-financeira do Projeto intitulado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Pesquisa, Extensão e 

Desenvolvimento do Protótipo do Equipamento de Medidas de Apoio à Guerra Eletrônica MAGE 

Defensor MK1A - Fase 1" No valor de R$7.033.949,28 (sete milhões, trinta e três mil, novecentos e 

quarenta e nove reais e vinte e oito centados). 

3.1 OBJETO 

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

Financeira para apoio na execução do Projeto "Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento do Protótipo do 

Equipamento de Medidas de Apoio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà Guerra Eletrônica MAGE Defensor MK1A - Fase 1". A 

responsabilidade técnica no desenvolvimento do referido projeto será do Instituto de Pesquisas da 

Marinha - IpqM, sob coordenação de Alexandre Baptista Magalhaes. Os recursos para realização do 

Projeto serão aportados pelo próprio IPqM. 

3.2 JUSTIFICATIVA 

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, 

disponibilizando 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 fundação para 

providenciar as compras, contratações e pagamentos, ficando dedicado à pesquisa. 

3.3 SERVIÇOS 

3.3.1 Gerenciar o recebimento de recursos destinados à realização da proposta em questão: 



I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Efetuar pagamentos comandados pelo IPqM, utilizando-se dos recursos previstos; 

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-I os 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 extrajudicialmente, 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: 

• M ódulo Financeiro: 

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

• Módulo compras 

6 
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Controle de solicitações de compras nacionais e importadas 
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; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4 RESPONSABILIDADE 

A equipe executora desta proposta será composta por profissionais da Fundep, sob responsabilidade da 

Gerente de Projetos Lívia Spínola. A complementaridade dos perfis dos integrantes da equipe garantirá o 

atendimento de todos os aspectos aqui previstos. 

3.5 PRAZO DE EXECUÇÃO 

o prazo previsto para realização deste serviço será de 24 (vinte e quatro) meses ou aquele que vier a ser 

determinado no Instrumento Jurídico. 

3.6 VALOR DA PROPOSTA 

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$S21.033,28 (quinhentos e vinte e um mil e trinta e três reais e vinte e oito centavos) no qual já 

estão inclusas todas as incidências fiscais, trabalhistas, sociais e despesas operacionais. 

7 
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._ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.7 VALIDADE DA PROPOSTA 

Essa proposta tem validade de 60 (sessenta) dias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'r 
l'ro.cssor Allrcdo . n(IJl) d . Uli 

Presidente da Fundação de DC1lcl1\ o" ímento da Pesquisa 

3.8 APROVAÇÃO DA PROPOSTA 

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

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

Belo Horizonte, 12 de março de 2018. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FUNDEP - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
Av. Preso Antonio Carlos 6627 Uno Adm. II - Campus UFMG - CEP 31.270-90 I 

Belo Horizonte - MG - Brasil 
Telefone: +5531 3409-4200 

CNP J 18.720.938/0001-41 -Inscrição Estadual Isenta 
www.fundep.utmq.br 



) 

0~BTIFIC...q7; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A.<V~ ,,:~l-()08 ,O/f/ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J?~c:;, ") zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(/) O) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
>- ~ (T;I 
f- :!2 ~ 

~O~ tE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FUN:::lE;::::» 
FL1fidaç~io de Dcscnvolvrmcnto dz~ PC!..qUi5~·; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Desenvolvimento do Protótipo do Equipamewnto de Medidas de Apoio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà Guerra Eletrônica MAGE Defensor MK1A 

- Fase1 

Envolvimento da Fundação 
Vigência - Bimetral Encerramento 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mês + 1 Mês+2 

Direto 
1. Gerência de Negócios e Parcerias 4.716,47 
2. Gerência de Projetos 

.. 
107.460,10 

3. Financeiro 55.435,77 
4. Contas a Pagar 

- 
15.351,44 

5. Prestação de Contas 
- 

3.411,43 
6. Contabilidade - - 11.087,15 
7. Assessoria Jurídica 

- - 
5.117,15 

Nessessidade do Projeto 
1. Importação -; 66.522,92 
2. Pessoal 71.640,07 
3. Compras Nacionais 80.667,60 
Suporte 
1. Informática - _.- 

29.850,03 - - 
2. Apoio 5.970,01 
3. Material de Expediente 7.266,35 
Manutenção 7.266,35 
Custos Indiretos 9.446,25 
Arquivo: 05 anos após a aprovação I 

das contas da UFMG pelo TeU 
39.824,20 

Total 521.033,28 I 
--~ 



REF. 
FUNDAÇÃO 

AUTORIZAÇÃO PARA GESTÃO DE 
PROJETOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI CONTRATOS - MARINHA DO BRASIL - Instituto 

de Pesquisas da Marinha 

CARACTERíSTICAS DO P·ROJ ETO 

TITULO: I 

Projeto de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento do Protótipo do 

~ 
Equipamento de Medidas de Apoio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà Guerra Eletrônica MAGE Defensor 
MK1A - Fase 1, 
FI NAN C I AD O R!C O NTRATANT E: Marinha do Brasil! Instituto de Pesquisas 
da marinha 

CÓDIGO DO PROJETO NO FINANCIADOR: (Orçamento IPqM-12-037/2018-00) 

COORDENADOR: Tecnologista S ênior Alexandre Baptista Magalhães 

Telefone: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(21) 2126-5836 E-mail: alexandre. magalhaes@marinha.mil.br 

ESPÉCIE (somente uma opção): 

( X ) Pesquisa e Desenvolvimento 
( ) Apoio Institucional 
( ) Prestação de Serviços 
( ) Curso 
( ) Evento 
( ) Outro 

TAXAS 

Resolução no. União 

SecCTM 403 

Nas hipóteses em que não houver vedação legal, fica a Fundação de Apoio, gestora dos recursos captados 
em prol do projeto em referência, autorizada a cobrar sua remuneração pelos serviços de gestão de acordo 
com os parâmetros estabelecidos com a Marinha do Brasil .. 

PROPRIEDADE INTELECTUAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 

A execução do Projeto envolve pesquisa e desenvolvimento? ( X ) SIM ( ) NÃO 4· Em caso positivo, o conhecimento gerado é suscetível de caracterizar proteção intelectual? ( ) SIM ( x ) NÃO 



APROVAÇÃO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coordenador do Projeto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJL/ ~/ 7_ O \ ~ 

Diretor do IPqM: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~/ÍJ 2cl"ó zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Validade da Autorização: de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj' /D5/18 atl>'f /~1! 20 

OBS.: Caso tenha participação na equipe de outra Divisão! Coordenação, favor apontar. 



[!Jlnicial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Projeto: MAGE Defensor MK1A - Fase 1 

Formulário de Cumprimento SecCTM 40· 

Contrato N9: 

Coordenação: IPqM - Grupo de Sistemas de Guerra Eletrônica e Radar 

Coordenador: Tecnologista Senior 111 Alexandre Baptista Magalhães 

Financiador: Marinha do Brasil! Instituto de Pesquisas da Marinha -IPqM Valor Global do Projeto: R$ 7.033.949,28 

Contratada: Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP CNPJN9: 18720938/0001-41 

Projeto em parceria com outra Instituição? ( )Sim (x)Não Caso Positivo, qual? 

Modalidade do Projeto: • Pesquisa e DesenvolvimenID o Inliaestrutura o Prestação de Serviços zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO Outros 

Vigência: a Gerência responsável: 

Atenção: havendo alteração na equipe executora, o Coordenador deverá apresentar novo fonnulário, devidamente assinado e aprovado pelas respectivas instâncias, assinalado na opção "Retificador" e 
contendo a equipe oompleta. 

Nome do Participante CPF SlAPE 
Divisão zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 

Coordenação 
Vinculo 

Carga Horária 
Semanal 

Valor da Bolsa 

(') Diretor dolPqM em: ___j____j--- 

JOSÉ VICENTE CAlVANO 

Em caso de não C1J"'primenl<, do § 3' do " r T. 6', do Dec",t<, FMlN'" 7.413/10. 

ATENÇÃO: A soma dos participantes relacionados nos itens 1 e 2, deverá corresponder a no mínimo 2/3 do total de pessoas envolvidas no projeto, em atendimento ao Decreto 

' .•.• n}l.ülü e l'or'tar,a :";:"}l.üí.:i:. 

1) Docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pás-Doutorado e bolsistas com vinculo formal iI procramas de pe-squisa da instituição apoiada. 

2) Profissionais vinculados às instituições signatárías do contrato/convênio ou nominadas no Projeto ou Plano de Trabalho aprovado pelo órgão financiador. 

3) Profissionais sem vinculo com a Ma. 

V.lid.ded a a utoriz.ção:~OS' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/_!l_à~ o+- ,2Çõ 

1de 1 


