
MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N° 20301/2018-004/00 

Termo de Contrato de prestação de serviços que entre 
si celebram a UNIÃO FEDERAL, por intermédio da 
MARINHA DO BRASIL, neste ato representado pelo 
[NSTITUTO 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° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10.465.006/0001- 

98, neste ato representado pelo Exm" Sr. Diretor, o Capitão de Mar e Guerra (EN) JOSÉ VICENTE 
CALVANO, nomeado pela Portaria n° 2121MB, 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, doravante denominada CONTRATANTE, a FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP inscrita no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACNPJ/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° 63128.00046812017-56 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, Produção, Instalação e 
Testes de dez unidades do Centro de Integração de Sensores (CISNE), de acordo com o estabelecido 
no Projeto Básico e no Plano de Trabalho, os quais integram este Contrato, independentemente de 
qualquer transcrição. r; ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~\) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,. 
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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 Projeto Básico e no Plano de 
Trabalho mencionados, os quais são partes integrantes 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 GNP zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA326268/2018; 

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 
63128.000468/2017-56, observando-se 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 os artigos 8° e 9°, do Decreto n° 7.423/1 O, respaldado pela Publicação SecCTM 403 
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° 
00080/2018/PPCAlCJU-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 Coman 
dante da Marinha, combinada com a Portaria n° 93/EMA, de 23 de abril de 2009, e com a subdelega 
ção 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. k 

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 CONTRATADA. 
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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-9017200149, Gestão 720301/00001, Natureza de Despesa 339039/449039, 
PTRES 093574, FR 0100000000, DO 52131. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PREÇO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-., A CONTRATANTE, em retribuição aos serviços prestados, pagará à CONTRATADA a 
quantia máxima de R$ 176.237,87 (cento e setenta e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e 
sete centavos), sendo os valores dos repasses executados conforme o cronograma de desembolso des 
crito no Plano de Trabalho, Anexo B deste Termo de Contrato. Encontra-se especificado no Projeto 
Básico o valor de R$ 1.762.378,81 (hum milhão, setecentos e sessenta e dois mil e trezentos e setenta 
e oito reais e oitenta e um centavos) correspondentes à execução do projeto. Desta forma, serão trans 
feridos para a Fundação, via faturamento, um total de R$ 1.938.616,68 (hum milhão, novecentos e 
trinta e oito mil e seiscentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos). 

Subcláusula Única 

No valor acima estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execução 
do objeto. 



o preço consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido 
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 outro que 
vier a substituí-lo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADO PAGAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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/lOO)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) 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 30 (trinta) meses e inicia-se na data 
de sua assinatura e encerra-se com a entrega da última atividade prevista no item 2 (Atividades a~ 
Serem Executadas) do Projeto Bási eo, em.Jf_i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAél1_! li . lJ"" 
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o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAprazo 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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~8Io5/a1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Subcláusula Única 

Em até 15 (quinze) dias corridos após a entrega pela CONTRATADA da última atividade pre 
vista no item 2 do Projeto Básico, deverá ser lavrado pela MARINHA um Termo de Entrega e Rece 
bimento Provisório (TER-P), do qual constarão as falhas porventura encontradas nos serviços reali 
zados, 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 
CONTRATADA e aceitos pela MARINHA, quando então será lavrado o Termo de Entrega e Rece 
bimento 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 IOdo 
Projeto Básico), nos casos de inexecução parcial ou total do objeto, conforme Orientação Normativa 
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 199 N 
Subcláusula Quarta v.. \J 

• 
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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. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS VEDAÇÕES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 contratados. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

É vedado à Contratada subcontratar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMATERCEIRA-DAPUBLICAÇÃO 



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

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. 

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 ~8 de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStLtMTWo de 2018. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

//'vIo?f;,,~ 
y{~tO/IONvtJO DE OLIVEIRA 

Presidente 
Representante da CONTRATADA 

Capitão de Mar e Guerra (EN) 
Diretor do IPqM 

Representante da MARINHA 

J.~"Ic~ 
Capitão de Fragata (EN) 

Encarregado do Grupo de Sistemas de Digitais 
Testemunha pela MARINHA 

PRISCI 
Analista de gocios e Parcerias 

Testemunha pela CONTRATADA 
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MARINHA DO BRASIL 
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA 

GRUPO DE SISTEMAS DIGITAIS 

PROJETO BÁSICO 

l-OBJETO 

Contratação da Fundação de o.volvimento da Pesquisa - FUNDEP, para a Gestão 
Administrativa e Financeira na execu ão Projeto de Pesquisa, Extensão e Desenvolvimento, 
produção, instalação, e testes de dez u des do Centro de Integração de Sensores (CISNE), 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 10, da Lei n" 
8.958/94 e com o artigo 80 e 90, do Decreto n° 7.423/10. Respaldado na Publicação SecCTM 403, 
Portaria n? 257/EMA-2013 e Portaria Conjunta n? 98/MEC/MCTI-2016. 

As regras inerentes aos preceitos da Lei n° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8.958/94, 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 necessano para execução das atividades de cada 
projeto, referentes as contratações e aquisições detalhadas no cronograma de execução do Plano de 
Trabalho, Anexo deste Projeto Básico. 

Atividade Descrição da Atividade a ser Apoiada 

2.1 Desenvolvimento do Sistema 

2.2 Projeto de Software 

2.3 Projeto da Plataforma de Hardware 

2.4 Desenvolvimento dos Módulos de SW prontos e testados individualmente 

2.5 Desenvolvimentoi do Prototipo de Ensaios 

2.6 Montagem do Ambiente de Manutenção 

2.7 Teste de Fábrica 

2.8 Instalação e testes nos Navios 

2.9 Instalação do ambiente de Manutenção zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ 1 

~ ~~ ~~. \I : 
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(Continuação Projeto Básico CISNE WECDIS - Processo n" 6312800xxxx/2017-xx ) 

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 Fundação terá 
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 -JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiI 
A utilização de uma fundação de apoio, com a expenencia necessária permitirá e _ t~ ~ 

pesquisadores possam focar suas atribuições no projeto, enquanto a fundação realizará oes 
administrativas e financeiras inerentes ao mesmo, como compras, importações, contratação de p s oal, 
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. 1 ° da Lei n" 8.958/94, combinado com o ineiso 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 Brasil lotados neste Instituto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Missão do IPqM, definida no Capítulo 11 do Regulamento aprovado pela Portaria n" 43/201_ 

da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, substituída pela Diretoria-Geral de 

Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM), é: 

" Art: 2° - O IPqM tem o propósito de realizar atividades de pesquisa científica e desenvolvimento 
tecnologico 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: 

I realizar atividades de pesquisa científica e desenvolvimento tecnolàgico determinados 
pela Administração Naval; 

11 acompanhar a evolução científica e tecnolôgica, o 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 tecnolôgica as OM nos assuntos referentes a sistemas, 
equipamentos, componentes, materiais e técnicas para aplicação na MB; 

IV - contribuir para a nacionalização prO:~:SSiva e seletiva do material de interesse da i 



(Continuação Projeto Básico CISNE WECDIS - Processo n° 6312800xxxx/2017-xx ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v - prestar apoio às OM nas atividades de capacitação científica e tecnoláglca 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) 

Do extrato acima, conclui-se que não é missão do IPqM "produzir, montar e instalar sistemas a 
bordo de navios". 

Entretanto, em face da necessidade de estar sempre compassada com a alta tecnologia que 

envolve os equipamentos que permitem aos navios/submarinos executarem suas missões, viu-se a 

Marinha obrigada a modernizar seus meios por meio do desenvolvimento e a instalação de novos 

sistemas em quase todos os navios/submarinos em serviço. 

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 ... ). 

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

O IPqM é uma Organização Militar da Marinha subordinada à Diretori - er 
Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha (DGDNTM), em substituição à S cr taria e 
Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM). Essa secretaria, criada em abril de 20 8 tem por 
objetivo acompanhar as mudanças tecnológicas, cada vez mais rápidas, nas áreas de intere se 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. 
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As atividades conduzi das no IPqM inserem-se nos dois primeiros eixos, sempre visando a 
soberania nacional, citada no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAinciso 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 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 sustentabilidadr 
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, atóxic, iodegra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'v 1, 
conforme ABNT NBR - 15448-1 e 15448-2; 2 

Sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do ~ut' Naci 
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sus en áveis ou e 
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-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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J 
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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 30 (trinta) meses, contados a partir da 
assinatura do contrato, cuja eficácia se dará a partir da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. 

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

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 a partir das solicitações 

emitidas pelo Coordenador do Projeto, por software próprio, via intemet. 

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 complexidad 
discriminadas nos Planos de Trabalhos, anexos, o IPqM necessita da participação de u a institui ão e 
apoio a pesquisa que possua comprovada experiência em gestão administrativa e fin nceira em p ('). to 
de alta tecnologia; sendo estimado para tanto um valor total de R$ 176.237,87 (cento e setenta e seis 
mil, duzentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), referente aos custos operacionais para a 
gestão dos projetos. Para execução do projeto são estimados R$ 1.762.378,81 (hum milhão, setecentos e 
sessenta e dois mil e trezentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos). Desta forma serão 
repassados para a Fundação um total de R$ 1.938.616,68 (hum milhão, novecentos e trinta e oito mil e 
seiscentos e dezesseis reais e sessenta 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 
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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.pOlialdatransparencia.gov.br/ceis). Cadastro Nacional de 
Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 
Justiça (www.cnj.jus.brlimprobidadeadm/consultarreguerido.php).afim de atestar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAà 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 alocada + custo 

destinados para apoiar as atividades operacional 
Ia Parcela D + 30 R$ 139.364,55 

- ~- z- Parcela D + 60 R$ 150.300,08 

3a Parcela D + 120 R$ 13.636,36 

4a Parcela D + 150 R$ 270.000,00 /) 

~ 

, 
s- Parcela D + 180 R$ 282.823,63 0 
6a Parcela D + 210 R$ 25.582,36 '\) /" 

IC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T' Parcela D + 420 R$ 270.000,00 "\ 
s- Parcela D + 450 R$ 227.000,00 \ J 

9a Parcela D + 480 R$ 215.l88,00 

io- Parcela D + 510 R$ 315.157,80 

11 a Parcela D + 540 R$ 29.563,90 

D= Data de assinatura do contrato. 

O pagamento de cada atividade descrita na tabela acima será efetuado mediante aprovação d( 
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 2016, na seguinte classificação: Programa Interno 
R-9017200181, Gestão 72301/00001, 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: 

1.1 - 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 
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descritas nos PLANOS DE TRABALHOS, 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 conformidade com as orientações e jurisprudências dos 
órgãos de fiscalização, conforme alínea c) do subitem 1.4.4 da Publicação SecCTM 403; 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 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 Co " ssão de 
Fiscalização da CONTRATANTE possa exercer o controle e a fiscalização da evolução 
corrente; 

i) atender às solicitações da contratante relativas a aspectos financeiros de todos o 
envolvam despesas na execução do contrato, conforme alínea d) do subitem 1.4.4 da P 
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)emitir, quando solicitado pela ICT ou pela ComTecCTM, relatórios parciais sobre as 
atividades desenvolvidas ou sobre projeto específico, conforme alínea g) do subi tem 1.4.4 da Publicação 
SecCTM 403; 

1) 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, 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 6~ :::s_senta) dias após o término da vigência c~al, 

~ 
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em conformidade com o disposto no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAinciso 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 fisicas 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 n? 37, de 13 de Dezembro de 2011. 

1.2 - 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 arágrafo / 

Segundo; ~ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA)·D 
b) noticiar a CONTRATADA formalmente sobre quaisquer discrepâncias ou inconfo . adpa 

execução dos serviços a serem prestados, fornecendo um prazo de cinco dias úteis a que a 
CONTRATADA atenda a discrepância. 

c) expedir as Ordens de Serviço necessárias à execução das atividades previstas no Pr 'e o 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; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-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 obj eto aos termos contratuais,_ 

nos termos da alinea "b", inciso I, art. 73 da Lei nO 8.666/93." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

13 - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

13.1 - A CONTRATADA ficará sujeita a mais ampla e irrestrita fiscalização, obrigando-se a 
prestar todos os esclarecimentos porventura requeridos pelo fiscal da CONTRATANTE. 

13.2 - A fiscalização do objeto será exercida por servidor especialmente designado da 
CONTRATANTE, 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. 
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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; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

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 111; 
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 J aneiro,19 de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAos de 2018. 

A~Ef{LtL 
Capitão de Fragata (EN) 

Enc. do Grupo de Sistemas Digitais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

****************************************************************************** , 
ATO DE APROVAÇÃO 

Nos termos do disposto no art. 7°, § 2°, inciso I, da Lei n° 8.666/1993, e conforme Portaria n'' 
41/IPqM, de 26 de junho de 2015, 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 Projeto de Pesquisa, Extensão e 
Desenvolvimento, produção, instalação, e testes de dez unidades do Centro de Integração de 
Sensores (CISNE). 

Rio de Janeiro, z.. '8 de o 5 de 2018. 
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FUN:JE;=I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS 

Fundep GNP 326268 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ilpRODUÇÃO, INSTALAÇÃOI E TESTES DE DEZ UNIDADES DO CENTRO 

DE INTEGRAÇÃO DE SENSORES (CISNE) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 

Núcleo de Inovação Tecnológico da Marinha do Brasil 

Instituto de Pesquisas da Marinha - IPQM 

Coordenação: CT (EN) Gustavo Augusto Mascarenhas Goltz 

Outubro dê 2017 



FUN::lE;J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Custo de importação 
Autorização e justificativa para aquisição de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbens 

• Modulo pessoal 

Custo de pessoal 

3.3.5 Disponibilizar para o projeto sistema de gestão (software) com os modules - 

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, responsablllzar 

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 flscallzadora de 

IPQM, atendendo prontamente as observações por ele apresentadas; 

Responsabilizar-se pela guarda dos documentos relativos à proposta; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

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

responsabilidade da Gerente de Projetos Uvla Spfnola. A complementaridade dos perfis dos 

integrantes da equipe garantirá o atendimento de todos os aspectos aqui previstos. 

5. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVALOR DA PROPOSTA 

Considerado o plano de trabalho apresentado pelo lPQM as Despesas Operaclonais da Fundep 



6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

o prazo previsto para realização deste serviço será de 30 (trinta) meses ou aquele que vier a ser 

determinado no Instrumento Jurldlco. 

7. VALIDADE DA PROPOSTA 

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

8. APROVAÇÃO DA PROPOSTA 

Em caso de aprovação da presente Proposta, solicitamos a emissão ou o pedido de emissão do 

contrato por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAparte da FUNDEP através do contato com Priscila l'ilSSOS - 

prisClIapassos@fundep.ufmg.brou pelo telefone (31) 3409·3139. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2017. 

Prot. Alfredo Gontijo de Oliveira 

Presidente 
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6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

o prazo previsto para realização deste serviço será de 30 (trinta) meses ou aquele que vier a ser 

determinado no Instrumento Jurldlco. 

7. VAliDADE DA PROPOSTA 

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

8. APROVAÇÃO DA PROPOSTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em caso de aprovação da presente Proposta, solicitamos a emissão ou o pedido de emissão do 

contrato por parte da FUNDEP através do contato com Priscila Passos - 

priscilapassos@fundep.ufmB.brou pelo telefone (311 3409-3139. 

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2017. 

Prof. Alfredo Gontijo de Oliveira 

Presidente 
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MINISTÉRIO DA DEFESA 
MARINHA DO BRASIL 

INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PLANO DE TRABALHO 

f - DADOS CADASTRAfS 
INSTITUIÇAO EXECUTORA: CNPJ: 
Instituto de Pesquisas da Marinha 10.465.006l0001-98 
NOME DO DIRIGENTE: CPF: 
CMG (EN) José Vtcente Calvano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA003.351.467-40 

GRUPO DE PESQUISA PROPONENTE: SIGLA: 
Grupo de Sistemas Diaitais IPqM-14 
NOME DO COORDENADOR (A) GERAL: CPF: 
CF (EN) Adriano Guedes de Carvalho 
TELEFONElFAX(DDD): I E-MAIL: 

:(21) 2126-5714 ~ , ~ o' 

NOME DO COORDENADOR (A): CPF: 
T ecnologista Pleno Marcelo Medeiros Carneiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO85992On-17 

TELEFONElFAX(DDD): 
IE~L: 

(21) 2126-5714 - . "",' ,. -, ,~ 

~ G./ÓRGAO EXP. . [POSTOICARGO: [FUNÇAO: NIP: 

2938-OISIM IAjudante da Divisão de Sistemas 10063781 
ENDEREÇO DE EXECuçAo: ICIDADE: CEP: ESTADO: 

Rua lpiru, n· 2, Cacuia -Ilha do Governador Rio de Janeiro 21931-095 RJ 

2 - OUTROS PARTIcIPES 
NOME DA ENTIDADE: IC~J' ENDEREÇO (Rua, bairro, cidade, estado e CEP): 

NOME DA PESSOA DE CONTATO: 

TELEFONEEAX(OOO" 

E-MAIl.: 

3 - DESCRlÇAo DO PROJETO _. 
TITULO E SIGLA DO PROJETO: PERIODO DE EXECUÇAO -- 
Centro de Integração de Sensores e Navegação Eletrônica na versão Warship Eletronic Display Information System INfclO: TERMINO: 
(CISNE-WECDlS) D D+900 

DPesquisa 

W Desenvolvimento Cienlilico e Tecnológico 

D Desenvolvimento Institucional 

.- TIPO DE PROJETO: 
D Inovação Tecnológica _. (assinalar com um X) 

D Capacitação 

o Consultoria 

DOutros (identificar) 

IDENTIFICAÇAO DO OBJETO: 
Projeto de Pesquisa, Exteru.ão e Desenvolvimento, produção, instalação, e testes de dez unidades do Ceutro de lnt.egração de SensoI'es e Navegação Eletrônka (CISNE), em 10 
navios da Marinha do Brasil. 

,1/3 



REF. 
FUNDAÇÃO 

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

de Pesquisas da Marinha 

CARACTERíSTICAS DO PROJETO 

TíTULO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADesenvolvimento, produção, instalação, e testes de dez 
unidades do Centro de Integração de Sensores (CISNE). 

FI NANC lADO R/CONTRATANTE : Marinha do Brasil! Instituto de Pesquisas 
da marinha 

CÓDIGO DO PROJETO NO FINANCIADOR: (Orçamento IPqM- 14-055/2018-00) 

COORDENADOR: Tec Pleno Marcelo Medeiros Carneiro 
Ajudante da Div de Projetos de Sistemas Digitais 
Telefone: (21) 2126 - 5838 E-mail: ma rce 10. ca rn e i ro@marinha.mil.br 

ESPÉCIE (somente uma opção): 

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

TAXAS 

Resolução no. União 

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 

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



APROVAÇÃO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coordenador do Projeto: ~/ O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt\.. / I e 
Marcelo Medeiros Carneiro A~ ~e~~OgiSÃ Pleno 

~J-: /,:\, 
~calvano 

Diretor do IPqM: 

Capitão de Mar e Guerra (EN) 
Diretor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Validade da Autorização: de 28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 D';) 1 Ia a "281 (J -: 12 j 

08S.: Caso tenha participação na equipe de outra Divisão/ Coordenação, favor apontar. 



REF. 
FUNDAÇÃO 

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

de Pesquisas da Marinha 

CARACTERíSTICAS DO PROJETO 

TíTULO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADesenvolvimento, produção, instalação, e testes de dez 
unidades do Centro de Integração de Sensores (CISNE). 

FI NANC IADOR/CONTRATANTE: Marinha do Brasil! Instituto de Pesquisas 
da marinha 

CÓDIGO DO PROJETO NO FINANCIADOR: (Orçamento IPqM-14-055/2018-00) 

COORDENADOR: Tec Pleno Marcelo Medeiros Carneiro 
Ajudante da Div de Projetos de Sistemas Digitais 
Telefone: (21) 2126- 5838 E-mail: m a r c e I o . c a r n e i r o @marinha • mil. br 

ESPÉCIE (somente uma opção): 

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

TAXAS 

Resolução no. União 

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 

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



APROVAÇÃO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Coordenador do Projeto: ~ O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl\ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÇtz_c~(e LtJ-t~" ~~ 
Marcelo Medeiros Carneiro 

Tecnologista Pleno 

1::4 \. ' ! 

Diretor do IPqM: J}b_1!!.LI 18 ~ ~/)I_~ <: 1_-:____ ", 

c::-- ~sé \/i('ç:.__àk. Calvano 

Capitão de Mar e Guerra (EN) 
Diretor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Validade da Autorização: de ?8 1 O'J 1 (6 a 281 {J~- 12 j 

, . - ' . - - OB8 .. Caso tenha participação na equipe de outra Divisão/ Coordenaçao, favor apontar. 



o Formulário de Cumprimento SecCTM 403 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

000a GnfiC3doc 

Projeto: Deseuvolvímeuto, produção, instalação, e testes de dez unidade; do Centro de Integração de Sensores (CIS;\""E) 

Coordenação: Instituto de Pesquisas da Marinha 

Coordenador: Tec Pleno Marcelo Medeíros Carneiro 

Financiador! Mdrinha do Brasil! Instituto de Pesquisas da Marinha Ivalor do Projeto -: R$1.9;8.616~68 

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

Modalidade do Projeto: ~Q.Jsa e Desenvdvrrento @aestr-uu;a---~taç§o de Ser\;1Ç(>s (9tros --r--------- Vigência: ! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12013 a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI /2021 Gerência responsável: 

Atenção: havendo alteração na equipe executora, O Coordenador devera apresentar novo Formuláno. devidamente as slnado ~ aprovado pelas respectivas instâncias, assinalado fia opção "Retificador" e contendo a 
euulpe cometera. 

1) ~QUIPf EXECUTORA COM FUNÇÕES OENTIFICI\MENTE QUAUflCI\DAS VINCUlADA À MARINHA DO BRI\SI~- MB 

N2 Nome do Participante CPF SIAPE 
Oívisão J 

Vínculo 
Carga Horária 

Valor da Bolsa 
Coordenação Semanal 

1 CF (EN) ADRIANO GUEDES DE CARVALHO 033.095.997.)8 PqM-l(l 5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXXX 

2 GUSTAVO AUGUSTO MA.SCARENHAS GOLTZ 051630579-44 P,;M-14 10 XXX 

3 AS STÊNIO MANOEL DE LIMA 63587483787 .PqM-14 10 XXX 

4 TEC PLENOPABLO RANGEL 888737147-.:\9 Pqfvi.](l 10 XXX 
. ...-...._ 

TEC PLENO MARCELO MEDEIROS CARNEIRO PqM-l·1 xxx 085992077-17 20 

6 TS MARIA ODETE VIEIRA DA COSTA FERRAZ 598505497-91 PcM-l<l 8 xxx 

7 TS MARCELO FERREIRA DA SILVA 006030~27-5S Pqfvi-:4 8 xxx 

8 TS PAULO CESAR DA COSTA MOTA 865672257-34 PqM~11 8 xxx 

9 TP WILLlAM DA SILVA NASCIMENTO 100079137-88 PqM-l(} 8 xxx 

10 RODRIGO SOARES FERREIRA 045315397-61 f'"M-14 20 XXX 

" NM MARGARETH FERREIRA BRAZ 731196877-15 PqM-14 20 XXX 

12 1 SG LUCIANA DE ABREU LIMOEIRO 028572927-67 PoM-},; 10 XXx 

13 CARLOS ALBERTO CARDOSO DE MAGALHÃES 731196877-15 PaM-)'4 10 xxx 

14 ANDERSON MENEZES DA SILVA 75672251~-34 P~M-14 10 xx~ 

lS TEC FELlPE DA COSTA THADEU 139173817-96 PqM-14 10 XXX 

16 SG EDUARDO COSTA DE SOUZA 012280467-88 PoM-1..1 8 XXX 

17 3 SG JORGE BARBOSA BARROS 673395222-04 PqM-14 8 xxx 

1/2 



CPF 
Valor da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Remuneraçao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 

Nome do Participante Função no Projeto Forma de Carga Horária 
Contratação Semanal 

6 

(*) Diretor do IPQM em: 

*) Em caso de não cumprimento do § 3. do art. 62, do Decreto FederaI7.423flO. 

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 7.423/2010 e 

Portaria 191/2012. 

1) Docentes, servidores técnico-administrativos, estudantes regulares, pesquisadores de pós-Doutorado e bolsistas com vínculo formal a programas de pesquisa da instituição apoiada. 

2} Profissionais vinculados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAas Instituições signatárias do contrato/convênio ou no minadas no Projeto ou Plano de Trabalho aprovado pelo orgão financiado r . 

3) Profissionais sem vínculo com a MB. 

Validade da autorização: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA°21:)'; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj _/18_ à _213 _/()5_/ _21 
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JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇAo: 

No início de 2014 foi conduzido pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) um primeiro Grupo de Estudos Interdisciplinac (GTI-CISNE) com o objetivo de definir os rumos da 
navegação eletrônica na Marinha do Brasil (MB) Eatre ouIras ~ esse GTI definiu os requisitos necessários aos equipamentos de auxílio à navegação eletrônica a serem usados nos 
navios da MB (visando primariamente estabelecer os requisitos do CISNE), definiu um cronograma para prontificação e insIaIação dos equipamenIDs CISNE a bordo dos navios da MB e 
definiu as alterações nas ementas dos CWl!OS das diversas Organizações Militares (OM) rcspoos2veis por ensino e trein:anenIo, com vistas a implantar uma cultura da navegação eletrônica na 
MB. 
Em um segundo Grupo de Estudos Interdisciplinar (GTI-Certificação-CSNE), conduzido em 20150016 pela DHN, o escopo do CISNE foi redefinido para que o equipamento venha a ser 
classificado como um WE.CDIS (Warsbip ElccIronic DispIay lnformation SysIcm), tendo esses GTI revisto e enumerado os requisitos que o referido equipamento deverá possuir, tanto sob o 
ponto de vista do bardware guanto das funcionalidades ~software). 
4 - CRONOGRAMA DE EXECuçAo ._--- 

Meta ) ATIVIDADE ESPECIFICAÇAo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI INDICADOR FlsICO PERIODO 
li UNIDADe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiQUANT. INicIO TÉRMINO 

1 Desenvolvimento do Sistema 1 Relatório Técnico i 1 O 0+300 ! 

2 Projeto de Software I 1 O 0+90 \ 
Relatório Técnico I 

3 Projeto da Platafonna de Hardware I 1 O 0+90 

4 Desenvolvimento dos Módulos de SW prontos e tesIados individuaJmo/ 1 0+480 0+360 
; Relatório Técnico 

\ 
i 

5 Desenvolvimento do Protótipo de Ensaios 1 0+90 0+290 

6 Montagem do Ambiente de Manutenção 1 0+330 0+360 

7 Teste de Fábrica 
, 

0+360 0+405 , 
RefaCório Técnico 1 

8 Instalação e testes nos Navios i 0+430 0+850 

9 Instalação do ambiente de Manutenção i 0+400 0+420 

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
5.1 - MONTANTE DESTINADO A EXECUçAo DO PROJETO R$ 1.762.378,81 

i- ANOS 2017 a 2019 
0+30 i 0+60 0+ 120 I 0+ 150 0+ 180 0+210 

139.364,55 136.363,63 0,00 ! R$ 270.000,00 255.823,63 R$O,OO 

I \ O 
0+240 L_ 0+420 0+450 

; 
0+480 0+510 0+540 , 

0,00 i 270.000,00 200.000,00 I 195.188,00 295.639,00 000 

i 
5.2 - CUSTO OPERACIONAL R$176.237,87 

1-- 
ANOS 2017a 2019 

0+30 0+60 0+ 120 I 0+ 150 ! 0+ 180 0+210 

0,00 13.936,45 13.636,36 i R$O,OO 27.000,00 R$ 25.582,36 

/ 
0+240 I 0+420 0+450 i 0+480 0+510 0+540 

0,00 ! 000 R$ 27.000,00 i 20.00000 19.518,80 29.56390 

I I 
TOTAL DA RECEITA PREVISTA - 2016 - 2017 176.237,87 

__ o 

6.1 - RECEITA PREVISTA VALOR-R$ 

Plano Básico 'ROMEU" - Recursos Plano de Ação 2017 - 2019 1.938.616,68 

TOTAL DA RECEITA PREVISTA 1.938.616,68 

6.2 - DESTlNAÇAO DA RECEITA PREVISTA I % DE DlSTRlBUIÇAO VALOR-R$ 

6.2.1 - Taxa OMPS ,l 0'1(, R$O,OO 
I 

I 
, 

RECEITA DO PROJETO 
\ 

100% 1.938.616,68 
~ 

(R$) 

NATUREZA DA DESPESA-NO I TOTAL 
CÓDIGO i DESCRlÇAO 

3. DESPESAS CORRENTES 

IPagamento de prof"lssionais a serem cootratados como CL T 801.551,81 

l 
ANO 1 I Adequafão de laboratório 20.000,00 

.AqUlSlçao de material (Eqwpamentos e Componentes) 200.000,00 

TOTAL FASE 1 1.021.551,81 

jPagamento de profissionais a serem contratados como CLT 480.827,00 

r Pagamento de cursos e diárias 10.000,00 

ANO 2 
'Serviços de Terceiros· Pessoa Jurídica 30.000,00 

Aquisição de material (equipamentos e componentes) 220.000,00 

TOTAL FASE 2 740.827,00 

~ro 
4. OESPESAS DE CAPITAL 

!Total de Despesas Correntes 1.762.378,81 
I Custos Operacionais da Fundação de Apoio 176.237,87 

TOTAL DA DESPESA PREVISTA I 1.938.616,6&.1 lo== 

,213 


