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MARINHA DO BRASIL ! J 
INSTITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA \~i -""R.~. ~;;--- ':/ 

'l'!?o't:1V TERMO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAc;~-- 
N° 0951/2015 

Processo n" 63128.000951/2015-57 

1.0 - OBJETO: 

Prestação de serviços de publicação de matérias de caráter oficial nas edições normais, ex 
tras e suplementares do Diário Oficial da União mediante Termo de Compromisso entre o Insti 
tuto de Pesquisas da Marinha e a Imprensa Nacional. 

a) Lei n° 8.666/1993. 

2.0 - REFERÊNCIAS: 

3.0 - ANEXOS: 

A) Plano de Trabalho; e 
B) Termo de Compromisso. 

D..~ .r 4.0 - EMPRESA A CONTRATAR: 

Imprensa Nacional, CNPJ n? 04.196.645/0001-00, com sede no SIG Quadra 06, Lote 800, 
CEP 70.610-460, Brasília - DF. 

5.0 - RAZÃO DE ESCOLHA DO EXECUTANTE: 

Em conformidade com o Decreto n° 4.520, de 16 de dezembro de 2002, compete a Im 
prensa Nacional, com exclusividade, a prestação de serviços de publicação de matérias de caráter 
oficial, nas edições normais e extras do Diário Oficial da União. 

6.0 - ATO DE ENQUADRAMENTO: 
Com amparo no caput do art. 25 combinado com o art. 116 da Lei n° 8.666/1993, é inexi 

gível a abertura de processo de licitação, vez que a competição demonstra-se inviáveI. .' 

if 7.0 - JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 
A Portaria 117/IMPRENSA NACIONAL, de 13 de maio de 2008, fixou o valor de R$ 30,37 

como preço por centímetro de coluna para publicação no Diário Oficial da União. Dessa forma, o 
valor total estimado anual é de R$ 30.309,26 (trinta mil trezentos e nove reais e sessenta e cinco 
centavos), perfazendo em cinco anos o valor de R$ 151.546,30 (cento e cinquenta e um mil, qui 
nhentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), sendo o resultado da precificação da demanda . 
estimada pelo val~r unitário lixado por aquela Portaria. N 
8.0-APROVAÇAOJURIDICA ~ . ~ 

Tendo em vista o enquadramento da matéria no estabelecido pela Orientação ~~mativa 
n" 55, de 23 de maio de 2014, expedida pelo Advocacia-Geral da União, o processo fica dispen- 
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sado do envio à Consultoria Jurídica da União para análise individualizada. A minuta deste Ter// 
mo foi examinada e aprovada juridicamente pela Assessoria Jurídica do Instituto de Pesq~~ish~~a 
Marinha, atestando que o objeto analisado se molda a Manifestação Jurídica Referencial 
nOl0/2015, mediante emissão da Nota Técnica n° 13/2015. 

Rio de Janeiro, RJ, em l1de agosto de 2015. 

G.~ ~eJ:~t}) ~ e~~ 
LEONARDO MATHIAS DE ALMEIDA 

Primeiro- Tenente (1M) 
Membro da Comissão de Justificativa 

de Inexigibilidade de Licitação 

. , 

Primeiro- Tenente (I 
Membro da Comissão de Justificativa 

de Inexigibilidade de Licitação 

9.0 - ATO DE APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO 

APROVO em:_..(.:7 1 O~I 2015. RATIFICO em:..e.1 10 6; 2015. 

ontra-Almirante (EN) 
Diretor do IPqM 

QUEIROZ 
Capitão-de-Ma: - -Guerra ( 

Orde dor de Despesas 
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MARINHA DO BRASIL 

I~STITUTO DE PESQUISAS DA MARINHA 

PLANO DE TRABALHO 

1- Objeto 

Prestação de serviços de publicação de matérias de caráter oficial nas edições 
normais, extras c suplementares do Diário Oficial da União mediante Termo de 
Compromisso entre o Instituto de ?tsqui~; is j I Mr.riuha e a Imprensa Nacional. 

Gerar eficácia aos atos administrativos através de publicidade. 

3 - Metodologia 

De acordo com a natureza do ato, as matérias deverão ser encaminha as pelo 
Sistema de Em io Eletrônico de TI,,!;11(rias - l~C()m ou pelo Sistema Integ d de 
Administração de Serviços Gerais - SIASG. em conformidade com a legislaçao em 
vigor, especialmente a Portaria n" 268, de 5/1(1/2009, resguardando a FORNECEDORA 
de ocorrência ele caso fortuito ou de força maior. 

O sistema INCol11 é um meio de transmissão de matérias para publicação nos 
Jornais Oficais. que utiliza a tecllo!u_,;ia da iruernet para interagir com os usuários. 
Após a formatacao simples do arquivo de texto, deve-se preencher os campos 
necessários que '''-tO apresentados para o usuáno. previamente cadastrado conforme a 
Porta,«, ,l" 268/ Imprensa Nacional, de j de outubro de 2009, ao acessar o sistema. 

Ao usuário cadastrado < 'r{ fornecido gratuitamenre um Certificado Digital, 
documento PC~,Sl);I; ':: in1:-:JilSfeív\:1, desenvolvido pela Imprensa Nacional, de modo a 
garantir a 5-q;urançd tta transmi-sáo de ,jrlCuln:~llto~~ oficiais. 

4 - Plano de A p2íl'iiÇilo dos Rl \:lU'~'OS Financeiros 
C" rec lIY)~ para conrrar.içào sào ;1fo\lelli~ntcs do PA 2015, PI R9017200161, 

Gestão 720301 /(JI)I)(' 1, UG 720301 lJO:S 2131. Natureza de Despesa 339139, PTRES 
093577, FR O I (l()()f)()ono. 



5 - Cronograma de Desembolso 

Tendo em vista que o envio de matérias ocorre em função dos atos administrati 
vos efetivados, os desembolsos serão realizados conforme fluxo variável da demanda de 
publicidade de matérias de caráter oficial dentro do período de 60 (sessenta) meses do 
Termo de Compromisso firmado. 

Rio de Janeiro, RJ, em ..z g de maio de 2015. 

Encarregado da Divisão de Obtenção 

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

Nos termos do disposto no inciso I, parágrafo 2°, art. 7° da Lei n° 8.666/1993, e 
conforme Portaria n° 98/IPqM, de 03/1 0/20 13 do Exm" Diretor do Instituto de Pesquisas 
da Marinha, APROVO o presente Plano de Trabalho, cuja finalidade é caracterizar a 
prestação de serviços de publicação de matérias de caráter oficial nas edições normais, 
extras e suplementares do Diário Oficial da União mediante Termo de Compromisso 
entre o Instituto de Pesquisas da Marinha e a Imprensa Nacional. 

Rio de Janeiro, RI., em.i'~e maio de 2015. 

EDSO 
Capitão e- ar-e-Guerra 

Or e ador de Despesas 



TERMO DE COMPROMISSO 
PROCESSO N° 63128.000951/2015-57 Instituto de Pesquisas da Marinha 

PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA PELA IMPRENSA NACIONAL 

Considerando o teor dos autos do Processo em epígrafe, a IMPRENSA NACIONAL, CNPJ 
n? 04.196.645/0001-00, com sede no SIG, Quadra 6, Lote 800, CEP: 70610-460, em Brasília - DF, 
neste ato denominada FORNECEDORA e representada pelo S1'. JORGE LUIZ ALENCAR 
GUERRA, Coordenador-Geral de Publicação e Divulgação, CPF n? 052.028.333-34, RG n° 380.252 
SSP/DF, de acordo com a Portaria n? 186, de 09/1112004, da Casa Civil da Presidência da República 
e Portaria n? 143, de 27/06/2012, da Imprensa Nacional, pelo presente Termo, se obriga a prestar 
serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais e extras do Diário Oficial 
da União, pelo período de 60(s'essen/a) meses, no valor estimado de R$ 151.546,30 (cento e 
cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta centavos), ao Instituto de Pesquisa da 
Marinha neste ato representado pelo Ex? Sr. Contra-Almirante (EN) LUIZ CARLOS DELGADO. 
CPF n" 730.458.707-59, RG n? 374659 MB, Diretor, de acordo com Decreto Presidencial de 27 de 
Março de 2015, com competência para assinar este Termo de Compromisso conforme as normas 
lixadas pela Portaria n 180/MB, de 16/07/2001. 

A IMPRENSA NACIONAL apresentará a Nota Fiscal-Fatura após realização dos serviços 
solicitados por meio da nota de empenho citada no presente Termo de Compromisso, mediante a 
qual, será realizada a quitação por Ordem Bancária - OB ou Guia de Recolhimento Único - GRU, 
em nome da FORNECEDORA, conforme dados constantes da fatura. 

De acordo com a natureza do ato, as matérias deverão ser encaminhadas pelo Sistema de 
Envio Eletrônico de Matérias - INCom ou pelo Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais - SIASG, em conformidade com a legislação em vigor, especialmente a Portaria n? 268, de 
5/10/2009, resguardando a FORNECEDORA de ocorrência de caso fortuito ou de força maior. 

E para que produza efeitos assinam o presente Termo de Compromisso, em duas vias de 
igual teor e forma, ficando uma .• delasjuntada aos autos do Processo n? 63128.000951/2015-57. 

B' s+!i1I ~ F_:,19 ~--.(." de 20 I S. 7,' 
r-" <'C._~/\.__: 

Contra-Almirante (EN) 
Diretor 

JORG LLJlZ ALENCAR GUERRA 
coordenad~\~leral de Publicação e Divulgação \_llprensa Nacional 

\ 
Instituto de Pesquisa da Marinha 


