
MARINHA DO BRASIL 

INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA 

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N° 63128.000463/2017-10 

1- OBJETO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contratação de Fundação de Apoio Especializada na Gestão de Projetos de Pesquisa, Extensão e 
Desenvolvimento Tecnológico para a gestão administrativa e financeira no apoio às atividades da fase 
preliminar do projeto de revitalização do sonar EDO 997, instalado nas Fragatas Classe Niterói, 
cujo detalhamento do projeto encontra-se no Plano de Trabalho, Anexo ao Projeto Básico. 

2 - REFERÊNCIAS 

(a) Lei n" 8.666/1993; 
(b) Lei n° 8.958/1994; 
(c) Decreto n'' 7.423/2010 
(d) Publicação SecCTM 403; e 
(e) SGM-I02 (3a revisão). 

3-ANEXOS 

A) Projeto Básico; 
B) Plano de Trabalho; 
C) Formulário de Equipe Executora; 
D) Autorização para Gestão de Projetos/Contratos; 
E) Cópia do Decreto n" 46.426/1959; 
F) Cópia da Portaria n° 257/2013, do EMA; 
G) Cópia da Publicação SecCTM 403; 
H) Proposta de Prestação de Serviços da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa n° 

325086/2017, datada de 14/03/2017; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I) Parecer Técnico emitido pela Primeiro-Tenente (EN) MARCELA STEIN; 
J) Planilha demonstrativa dos custos da FUNDEP; 
K) Cópia do Estatuto da FUNDEP; 

L) Decl~ração de No:neação do Conselho Curador da FUNDEP, da:a?-a ,d~ 02/05/2016; - 1 
M) Cópia da Portana n" 98 de 27 de dezembro de 2016 do Ministério da Educaçao e 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; 
N) Espelho com a situação da FUNDEP no SICAF; 
O) Espelho com a situação da FUNDEP no CADIN (Cadastro Informativo de Crédi~~ ,/ 

Quitado); ! / L, 
P) Declaração quanto ao atendimento do § 2° do art. 32 da Lei n° 8.666/93; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!\,-~p 
Q) Declaração quanto ao atendimento do inciso V do art. 27 da Lei n" 8.666/93; e 

R) Minuta do Contrato. it » 
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4 - EMPRESA A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACONTRATAR 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP, CNPJ 
18.720.938/0001-41, situada na Av. Presidente Antônio Carlos, 6627 - Unidade Administrativa II 
- Pampulha, CEP: 22251-040. Belo Horizonte, MO, 

5 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da UNIÃO para o exercício de 2017, na seguinte classificação: 
Programa Interno R-9017200181, Gestão zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA720301100001 Natureza de Despesa 339039 PTRES 
093577,FR0100000000,U052131. ' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> , 

6-PAGAMENTO 

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com o item 5 (CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSO) do Plano de Trabalho, Anexo B deste Termo, mediante o processamento dos 
documentos de cobrança apresentados pela CONTRATADA, devidamente certificados pelo 
fiscal designado. . 

7 - RAZÃO DA ESCOLHA DO EXECUTANTE 

A FUNDEP, como previsto em seu estatuto no artigo 4°, inciso Ill, tem a finalidade de 

cooperar com outras instituições da sociedade, na área específica de sua competência, em especi 

al nos campos da ciência, pesquisa e cultura geral. Para a consecução de seus objetivos e para o 

desenvolvimento das atividades que realiza, a FUNDEP primará pela observância dos princípios 

consagrados na Constituição Federal de 1988, bem como agirá com responsabilidade social, bus 

cando seu desenvolvimento sustentável. No cumprimento de suas finalidades estatutárias, a 

FUNDEP poderá firmar contratos, convênios, acordos, termos de parceria e outros instrumentos 

congêneres, com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 

Para a consecução de suas finalidades, a FUNDEP, como previsto em seu estatuto no arti- 

go 5°, poderá: planejar, promover, executar, colaborar, gerir e acompanhar as diversas ações ins 

titucionais de interesse dos entes federados, das instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Ci 

entífica e Tecnológica, nas áreas da Educação, da Saúde, do Meio Ambiente, da Engenharia, da 

Segurança, dos Esportes, da Assistência Social, da Cultura e da Pesquisa Científica e Tecnológi- 

ca; captar recursos financeiros junto à iniciativa privada, a agências financiadoras oficiais e enti- 

dades congêneres, no Brasil e no exterior; promover conferências e teleconferências, palestras, 

simpósios, cursos, treinamentos, encontros, eventos, fóruns e seminários; fornecer suporte téc 

nico-científico e administrativo a instituições públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, pro- L 
movendo e realizando estudos, assessoria, consultoria, auditoria, gerenciamento e execução de 

projetos de pesquisa e desenvolvimento; promover a difusão e intercâmbio de informações, co 

nhecimentos e tecnologias e a cooperação técnica com organismos especializados no Brasil e no 

exterior; realizar concursos públicos, processos seletivos e de certi~caçã?; desenvo~v~r e gir:e:\ 

ciar programas, ações, ~rojetos ~ :tividades ~e naturez~ estrutural, mc!uslve obr~s CIVIS, ~n1 ~,~y . 
de entes federados; e cnar condições para a Im~/~antaçao da coo~ra~ena enlr~= 



ções de ensino e pesquisa, empresas, governos e agências nacionais e internacionais de promo 

ção do desenvolvimento, nos seus diversos níveis, com a finalidade de aumentar o intercâmbio 

do conhecimento e sua aplicação em ações de desenvolvimento local, regional e nacional, parti 

cipando dessas parcerias sempre que pertinente. 

Por ter sido constituída como fundação de direito privado, dotada de autonomia adminis 

trativa e financeira, a competência em gestão de projetos adquirida pela FUNDEP com a presta 

ção de serviços à UFMG também se estende a parceiros externos - órgãos governamentais, em 
presas e instituições do terceiro setor, tais como: Light Serviços de Eletricidade S.A, Agência 

Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Agencia Nacional de Aviação Civil, Agência 

Nacional do Petróleo (ANP), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico 

(CNPq), Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), Eletrobrás Nuclear, Financiadora de 

Estudos e Projetos (Finep), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Fumas Centrais Elétricas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASI A, 

Inspetoria da Receita Federal (AITN), Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Cultura, 

Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Tu 

rismo, Petróleo Brasileiro SI A - Petrobrás, Secretaria Geral da Presidência da República, Polícia 

Federal, Policia Rodoviária Federal, Gerdau Açorninas SI A, Empresa Brasileira de Aeronáutica 
S/A (Embraer), Hewlett Packard Brasil Ltda, Natura Inovação Tecnológica de Produtos Ltda, 

Nestlé Waters Brasil, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), Serasa, 

TIM, Universo Online S.A. (UOL) e Vale. Com 36 anos de experiência, a FUNDEP tem se con 

solidado como entidade de excelência na sua área de atuação, funcionando atualmente como ins 

tituição credenciada da UFMG, UFABC, lTA, IEAv e IFI. 

A FUNDEP tem amealhado expressivas contribuições para os projetos de engenharia mi 

litar, contribuindo com sua experiência no desenvolvimento de projetos para a Marinha do Bra 

sil. Pode-se destacar a participação da FUNDEP na importação do navio Ocean Empress para a 

Marinha do Brasil, o qual foi rebatizado como "Almirante Maximiano" e é utilizado para pesqui 

sas científicas e tecnológicas em ambientes marinhos, além de sua participação no projeto 

"MAGE Veicular", o qual é financiado com recursos FINEP e executado pelo IPqM, assim como 

em vários outros sistemas para o Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. Em consequência, 

esta Fundação já é possuidora da capacitação e dos conhecimentos indispensáveis para a execu 

ção das atividades previstas, dentro do prazo, do custo e com o padrão de qualidade exigido pela 

aplicação, tornando-a plenamente qualificada para execução do objeto deste TJDL. 

A Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, com base no art. 1°, da Lei n? 

8.958, de 20 de Dezembro de 1994, combinado com o inciso XIII, do art. 24 da Lei 8.666, de 21 

de Junho de 1993, para dar apoio às atividades da fase preliminar do projeto de revitalização do 

sonar EDO 997, instalado nas Fragatas Classe Niterói, uma vez que a mesma: 

a) encontra-se constituída nos termos da legislação brasileira; 

b) está incumbida estatutariamente, de apoiar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 
de desenvolvimento institucional das ICT s da Mannha do Brasil; 4· 

c) possui inquestionável reputação ético-profissional, não sendo de conhecimento desta 

Instituição, até presente data, fato que a desabone; 
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d) apoia, de forma significativa, o desenvolvimento das atividades-fim da Marinha do 

Brasil, prestando serviços com elevado grau de competência e excelência; 

e) não possui fins lucrativos; 

f) nos termos de sua proposta e com base na análise da planilha de custos que a integra, 

oferece preço compatível com os serviços a serem prestados e com a realidade de mercado. 

Diante de todo o exposto, pode-se concluir, então, que a FUNDEP, por ser um ente de co 

operação do NIT da Marinha do Brasil, se enquadra perfeitamente dentro dos requisitos essenci 

ais ao bom desempenho das atividades descritas, sendo, portanto, capaz de agilizar o desenvolvi 

mento das atividades do projeto em questão, pois é dotada de estrutura operacional especializada 

e adequada às necessidades da cada ICT da Marinha. Atuando como interface junto aos agentes 

que participarão do projeto, a FUNDEP poderá zelar para que o referido trabalho contemple seus 
objetivos e metas. 

8 - ATO DE ENQUADRAMENTO 

A Instituição de Ciência & Tecnologia tem por objetivo à pesquisa aplicada de caráter 

tecnológico, nos termos do que preceitua o §. 1 ° , do Art 1° da Lei n° 8.958/1994, o Instituto de 
Pesquisas da Marinha goza da prerrogativa de, nos termos do caput do art. 1 ° da Lei n" 
8.958/1994, celebrar contratos com Fundações de apoio a projetos, com fulcro no inciso XIII do 
art. 24 da Lei n" 8.666/1993, por prazo determinado. Dentre outros projetos, destacam-se os de 

pesquisas e de desenvolvimento tecnológico. Os diplomas legais abaixo transcritos corroboram 
essa assertiva: 

"Lei n° 8.958/1994. Art 1° - As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as 
demais Instituições Científicas e Tecnológicas - ICT, sobre as quais dispõe a Lei n" 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso 
XIII do art 24 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com 
fundações instituídas com a finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e 
extensao e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, inclusive na gestão 
administrativa financeira estritamente necessária à execução desses projetos (Redação dada 
pela Lei n? 12.349, de 2010). 

Lei n? 8.666/93. Art. 24 - É dispensável a licitação ... 

XIII - na contratação de instituição brasi leira incumbida regimental ou estatutariamente da 
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação 
ético-profissional e não tenha fins lucrativos;" 

o conceito de Fundação de Apoio se encontra no inciso VII do art. 2° da Lei n? 10.973/2004, a 

seguir transcrito: L 
--VII - instituição de apoio - fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de 
pesquisa, ensino e extensão e de desel:volvimento institucional, cien.tí~c? e tecnOIÓgiCO~de 
interesse das IFES e demais ICT, registrada e credenciada nos Ministérios da Educ~ao._;e . 
da Ciência e Tecnologia, nos termos da Lei n? 8.958, de 20 de dezembro de 1994; (RedaçaQ) 

dada pela Lei n? 12.349, de 2010). ~ i :~) 
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d) apoia, de forma significativa, o desenvolvimento das atividades-fim da Marinha do 

Brasil, prestando serviços com elevado grau de competência e excelência; 

e) não possui fins lucrativos; 

f) nos termos de sua proposta e com base na análise da planilha de custos que a integra, 

oferece preço compatível com os serviços a serem prestados e com a realidade de mercado. 

Diante de todo o exposto, pode-se concluir, então, que a FUNDEP, por ser um ente de co 

operação do NIT da Marinha do Brasil, se enquadra perfeitamente dentro dos requisitos essenci 

ais ao bom desempenho das atividades descritas, sendo, portanto, capaz de agilizar o desenvolvi 

mento das atividades do projeto em questão, pois é dotada de estrutura operacional especializada 

e adequada às necessidades da cada ICT da Marinha. Atuando como interface junto aos agentes 

que participarão do projeto, a FUNDEP poderá zelar para que o referido trabalho contemple seus 

objetivos e metas. 

8 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAATO DE ENQUADRAMENTO 

A Instituição de Ciência & Tecnologia tem por objetivo à pesquisa aplicada de caráter 
tecnológico, nos termos do que preceitua o §. 1°, do Art 1° da Lei n° 8.958/1994, o Instituto de 
Pesquisas da Marinha goza da prerrogativa de, nos termos do caput do art. 1 ° da Lei n? 
8.958/1994, celebrar contratos com Fundações de apoio a projetos, com fulcro no inciso Xll1 do 
art. 24 da Lei n° 8.666/1993, por prazo determinado. Dentre outros projetos, destacam-se os de 
pesquisas e de desenvolvimento tecnológico. Os diplomas legais abaixo transcritos corroboram 

essa asserti va: 

"Lei n? 8.958/1994. Art 1° - As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as 
demais Instituições Científicas e Tecnológicas - ICT, sobre as quais dispõe a Lei n" 10.973, 
de 2 de dezembro de 2004, poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso 
Xlii do art 24 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com 
fundações instituídas com a finalidade de dar apoio a projetos de ensino, pesquisa e 
extensao e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, inclusive na gestão 
administrativa financeira estritamente necessária à execução desses projetos (Redação dada 

pela Lei n? 12.349, de 2010). 

Lei n? 8.666/93. Art. 24 - É dispensável a licitação ... 

XIll - na contratação de instituição brasi leira incumbida regimental ou estatutariamente da 
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação 

ético-profissional e não tenha fins lucrativos;" 

o conceito de Fundação de Apoio se encontra no inciso VII do art. 2° da Lei n" 10.973/2004, a 

seguir transcrito: L 
"VII _ instituição de apoio - fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de 
pesquisa, ensino e extensã~ e de desel:yolvil11ento insti~ucional, ci~n.tí~~o e tecnOlógiCO@\de 
interesse das I FES e demais ICT, registrada e credenciada nos M imstenos da Educ~~of . 
da Ciência e Tecnologia, nos termos da Lei n° 8.958, de 20 de dezembro de 1994; (Redação 
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Na celebração de contratos com fundações de apoio, conforme dispõe o art. 8° do Decreto n? 
7.423/2010, os instrumentos devem ser formalizados e obedecer às disposições daquele diploma legal, 
conforme abaixo evidenciado: 

c c Art 8° - As relações entre a fundação de apoio e a instituição apoiada para realização dos 
projetos institucionais de que trata o paragrafo 1 ° do art 6° devem ser formal izados por 
meio de contratos, convênios, acordos ou ajustes individualizados, com objetos específicos 
e prazo determinado. 

Paragráfo Único 'É vedado o uso de instrumentos de contratos, convênios, acordos e 
ajustes ou respectivos aditivos com abjeto genérico." 

o Plano de Trabalho específico de que trata a alínea g do subitem 1A.l da Publicação 
referenciada no Anexo G deste Termo, para efeito de cumprimento do disposto nos art 6°, 110 e 
13° do Decreto n° 7.423/2010, foi consubstanciado no Projeto Básico, Anexo A ao presente 
Termo de Dispensa da Licitação. 

9 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS 

Os desembolsos financeiros serão efetuados de acordo com o Cronograma constante no 
item 5 do Plano de Trabalho. A proposta apresentada pela FUNDEP estabelece o valor total de 
R$ 1.091.848,97 (hum milhão, noventa e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e 
sete centavos), a ser aplicado na execução das atividades vinculadas ao projeto, já estando 
incluída nesse valor a importância de R$ 109.184,90 (cento e nove mil, cento e oitenta e quatro 
reais e noventa centavos), relativa ao custo operacional, detalhado na Planilha Demonstrativa dos 
Custos da FUNDEP, Anexo "J". 

Diante do exposto e de acordo com as considerações constantes no item 7 - Razão da 
Escolha da Executante, conclui-se que o valor proposto pela Fundação de Desenvolvimento da 
Pesquisa - FUNDEP é aceitável, estando, portanto, compatível com as metas estabeleci das no 
Projeto Básico. Levando-se em conta a natureza singular dos serviços de apoio especializado na 
gestão a serem contratados, que quando não executados com base em experiências anteriores, 
podem acarretar sérios riscos de não atendimento do cronograma estabelecido, comprometendo o 
desempenho desejado no planejamento e execução dos serviços descritos no Plano de Trabalho. 

Rio de Janeiro, RJ, em \l\ de \N\OJ..'G- de 2018. 

(2:::::w t--(~ 9 J2 J~ 
~ANOEL DE LIMA 

/~~-Ifi /i' 
MARCELA STEIN 

Analista C&T Sênior III Primeiro- Tenente (EN) 
Membro da Comissão de Justificativa de , .. _' _.. . .Membro da Comissão de Justificativa de 

Dispensa de Licitação ... // " -, Dispensa de Licitação 

. ? \\ 
/ ,~~.')~ ... _., .... ..).._------ 

LEON';\ :R"ÍIt-J·_§ft'ARRElRA 
CapitãclcreMãr' e Guerra 

Presidente da Comissão de Justificativa de Dispensa de Licitação 

~ 
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11 - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAATOS DE APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO 

APROVO, em: ll\/ ;/2018. RATIFICO, em:llt /7/2018. 

EDSON 

ar e Guerra (EN) 
Diretor 
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