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1. OBJETIVO 

A presente especificação tem por finalidade definir o objeto e demais requisitos necessários à 
contratação de Serviços Técnicos Especializados para execução de itens para o Programa de 
Comunicação Social do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), em consonância com o Plano 
Executivo dos Programas Ambientais do RMB [1], Condicionantes da Licença de Instalação (LI) N° 
1323/2019 [2] e Plano de Gestão dos Programas Ambientais (PGPA) [3]. 

2. DEFINIÇÕES E SIGLAS 

2.1. Definições 

Contratada Toda e qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida, que 
venha a prestar serviços, trabalhos ou atividades para o RMB, 
devidamente regidos por contrato. 

Subcontratada Toda e qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida que 
realize serviços, trabalhos ou atividades especializadas ou parte 
do objeto do contrato para uma Contratada. As Subcontratadas 
devem acatar os mesmos requisitos definidos para as Contratadas. 

Contratante Toda e qualquer instituição legalmente estabelecida que realiza 
acordos, negócios e ou contrata bens e/ou serviços da Contratada. 

Fiscalização Equipe de profissionais da Contratante, com função de verificar 
tecnicamente junto à Contratada, o andamento dos serviços 
quanto à observância de normatização adequada, da qualidade e 
padronização dos documentos, do cumprimento dos cronogramas 
físicos de emissão e das liberações / aprovações da documentação 
emitida. 

Plano Básico 
Ambiental – PBA 

Documento composto pelo detalhamento dos programas 
socioambientais propostos no estudo ambiental prévio, e pelo 
atendimento e/ou encaminhamento das demais exigências e 
recomendações do órgão ambiental fixadas na Licença Ambiental 
Prévia (LP). Sua elaboração considerou os princípios da Política 
Ambiental do RMB e os procedimentos gerais do SGA e foi parte 
integrante do documento necessário à solicitação da Licença 
Ambiental de Instalação (LI). 

Pré-construção  Período entre a emissão da LI e o início efetivo das obras. 
Plano de Gestão 
Ambiental do RMB 

Documento que organiza a gestão das atividades necessárias à 
implementação, operação e controle dos programas 
socioambientais de forma a garantir o pleno cumprimento da 
legislação ambiental, exigências do licenciamento ambiental e 
outros critérios voluntários, ao longo de todas as fases do RMB. 

Website Conjunto de páginas Web e seus artefatos correlatos, identificados 
por um mesmo nome de domínio e publicador em pelo menos um 
servidor Web. 

Artefatos (de 
Website) 

Material de Apoio utilizado para compor as páginas de website. Por 
exemplo: imagens, fotografias, arquivos de vídeo, arquivos de 
áudio, planilhas, formulários etc. 

Servidor Web Software de servidor, ou sistema com um ou mais computadores 
dedicados a rodar este software, capaz de atender solicitações de 
clientes HTTP na World Wide Web pública ou também em redes 
privadas de computadores. 

Cliente HTTP Software de cliente, geralmente sendo executado em algum tipo 
de computador pessoal, utilizado em sistemas de informação de 
hipermídia, distribuídos e colaborativos, como é o caso de 
Hipertexto. Este último é o texto estruturado que utiliza ligações 
lógicas (hiperlinks) entre nós contendo texto. HTTP é o protocolo 
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de troca ou transferência de hipertexto. 
Validação Processos e/ou procedimentos, correlacionados ou não, que visam 

verificar se os resultados decorrentes de software, sistema, 
serviço, produto ou ferramenta de comunicação, obtido ao final de 
um desenvolvimento ou elaboração, seria capaz de atender suas 
especificações, requisitos e/ou finalidades e cumprir com os 
objetivos ou tarefas almejadas pelo usuário, ou seja, se é válido ao 
que se propõe. 

2.2. Siglas 

CMS Content Management System (software); mesmo que SGC 
CNEN Comissão Nacional de Energia Nuclear 
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
EC Especificação de Aquisição 
EIA Estudo de Impacto Ambiental 
IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 
IN Instrução Normativa 
PBA Programa Básico Ambiental 
PCS Programa de Comunicação Social 
RMB Reator Multipropósito Brasileiro 
SGC Sistema de Gerenciamento de Conteúdo (software); mesmo que CMS 
SGQ Sistema da Garantia da Qualidade 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO E REQUISITOS DE ESCOPO 

O Programa de Comunicação Social (PCS) [4] tem por objetivo principal a criação de um canal de 
comunicação entre o empreendedor e grupos de interesse que serão diretamente afetados pelo 
empreendimento, de forma a esclarecer questões sobre o mesmo, em especial sobre suas 
implicações sociais e ambientais. Será a principal ferramenta do empreendedor para reduzir uma 
eventual percepção negativa que a população possa ter sobre o empreendimento RMB. O PCS 
estará associado ao canal de informação oficial do empreendedor para divulgação de informações 
das obras de implantação do empreendimento e andamento dos programas ambientais. 

Empreendimentos que envolvem a utilização da energia nuclear podem gerar rejeição e desconfiança, por 
conta da preocupação da população com os riscos de acidentes. Para aumentar a confiança da população, 
a informação deverá ser transparente e constante, de forma que o PCS deverá prever canais 
interativos de comunicação. 

A comunicação tem papel importante para o relacionamento com a comunidade. O PCS é também 
uma ferramenta de diálogo constante entre a população e a empresa, durante diferentes fases do 
empreendimento. Propiciando oportunidade de diálogo direto, diminui, consequentemente, a 
possibilidade de conflito durante as ações de implantação do empreendimento que provoquem 
mudanças no território e na rotina da população. 

Vale destacar a importância do diálogo com a população para garantir a transparência nos 
processos comunicacionais. Portanto, a participação popular e o direito à informação são 
recomendáveis e previstos na Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938/81. 

O público-alvo do PCS abrange os moradores do entorno do empreendimento, moradores dos 
municípios de Iperó e Sorocaba, comunidade científica e demais instituições da área nuclear, mídia 
local regional e nacional, trabalhadores da obra e técnicos; população da AID e proprietários de 
imóveis adjacentes à área planejada para a construção da adutora/emissário. 

O PCS deverá ser elaborado de tal forma que esteja garantida sua interface com os demais 
Programas Ambientais e que haja uma efetiva colaboração entre eles. O PCS também deverá 
propor meios de diálogo para estimular a participação da comunidade no desenvolvimento dos 
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demais programas, como: educação ambiental, fortalecimento da infraestrutura local, capacitação 
da mão de obra, educação patrimonial, programa de mitigação dos impactos no sistema viário, 
programa de prospecção arqueológica, plano de ação em emergência, dentre outros. 

Na concepção geral do PCS, foram consideradas as seguintes diretrizes/ações, em especial na 
fase de implantação do RMB: 

 Linha Informativa: utilização dos diversos tipos de mídias para veiculação de informações 
sobre o empreendimento, em suas diversas etapas de execução; 

 Linha Interativa: Instalação de um posto de atendimento, instalação do serviço 0800 e 
Ouvidoria. Esse procedimento tem como objetivo manter a população informada sobre as 
questões relacionadas à obra, captar reclamações e gerenciar conflitos. 

 Outras diretrizes: Relacionamento com Interfaces; Monitoramento junto aos diversos tipos 
de mídias locais e regionais, Monitoramento junto à população, Registros, controle e 
avaliação, Divulgação de Informações Específicas. 

São propostas em [4] três abordagens distintas para o PCS em relação ao atendimento aos distintos 
público-alvo: nacional, regional e local. 

 Abordagem Nacional: tem como foco a divulgação de informações acerca da importância do 
empreendimento para a ciência e tecnologia nuclear e suas aplicações para a sociedade, e, 
principalmente, alcançar a autonomia nacional na produção de radioisótopos para aplicação 
na saúde e incrementar a abrangência dessa aplicação social no país. 

 Abordagem Regional: tem como foco a sub região estadual centrada em Sorocaba, dando 
ênfase à importância científica e tecnológica do empreendimento para essa região que 
possui um parque tecnológico/industrial importante. 

 Abordagem Local: tem como foco o município de Iperó, com ênfase especial à população 
residente na Área de Influência Direta (AID). Estão previstas atividades de apresentação do 
projeto em reuniões e eventos, abrangendo escolas, associações, comunidades, etc. Essas 
apresentações devem focar nos objetivos do empreendimento e nas características do 
mesmo, bem como nos impactos positivos e negativos associados. 

 

3.1. Definição do Objeto e Escopo 

Tendo em vista os objetivos do PCS, suas diretrizes e abrangência, e considerando o estágio atual 
de pré-construção do RMB, com suas limitações financeiras e de curto prazo de execução, o escopo 
dessa especificação restringir-se-á às diretrizes/ações da linha informativa, abrangendo as 
abordagens nacional, regional e local.  

Dessa forma o objetivo principal é a contratação de serviços técnicos para a elaboração de itens de 
informação para o PCS do RMB. Os seguintes itens constituem o escopo a ser contratado: 

 
1. Elaborar subseção e páginas para o Empreendimento RMB em website 

 Elaborar estrutura da subseção a ser inserida no website da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN – www.cnen.gov.br) 

 Implantar e validar a subseção e páginas 
 Apresentar rotina de atualização e manutenção da subseção e páginas 

 
2. Elaborar apresentações em PowerPoint sobre o Empreendimento RMB 

 Elaborar proposta de apresentações com características adequadas de 
comunicação, em Power Point, para diferentes públicos alvo, na difusão das 
informações do Empreendimento RMB 

 Elaborar, testar e qualificar as diversas apresentações em Power Point.  
 
3. Elaborar material de exposição para o Centro de Informação do sítio do Empreendimento 

RMB 
 Elaborar proposta de material expositivo para apresentação temática no Centro de 
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Informação do sítio do Empreendimento RMB com foco nos temas: 
a. Informação técnica sobre o projeto RMB 
b. Informação técnica sobre aplicações pacíficas da energia nuclear 
c. Informação técnica sobre a aplicação de radiofármacos na medicina nuclear 

 Elaborar proposta de leiaute do Espaço de Apresentações 
 Produzir e instalar o material expositivo nas dependências do Centro de Informação 

do sítio do Empreendimento RMB 
 

Nota: a ordem de enumeração não representa a mesma ordem para execução. O trabalho deverá 
ser planejado para que o resultado seja consistente, tanto entre esses itens, quanto em relação ao 
PCS. 

Considerar que as atividades de campo descritas no presente documento serão realizadas no local 
de implantação do Empreendimento RMB, localizado na rodovia Sorocaba-Iperó, km 10, Iperó, SP. 

Os serviços descritos no presente documento deverão ser executados em conformidade com as 
normas e legislações vigentes, o que de forma inequívoca deve garantir a conformidade legal e de 
qualidade das atividades realizadas. 

 

4. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

4.1. Subseção e páginas em website para o Empreendimento RMB  

4.1.1. Elaborar estrutura da subseção 

A Contratada deverá elaborar a estrutura das informações da subseção do Empreendimento RMB, 
ou seja, estruturar as informações que serão disponibilizadas conforme a parte do PCS, escopo 
desta contratação, e propor a organização das opções de menu, incluindo a Taxonomia.  

Deverá ser compatível com a estrutura do website da CNEN, onde estará hospedado. As 
características de conteúdo deverão ser desenvolvidas pela Contratada e atender aos padrões 
estabelecidos pelo portal único do Governo Federal GOV.BR, tendo como base as características 
do Empreendimento RMB fornecidas por sua Coordenadoria Técnica. 

O ambiente computacional de trabalho, infraestrutura e softwares de aplicação, bem como as 
características de leiaute, são definidos pelo portal único GOV.BR. 

A subseção do RMB deverá ser elaborada atendendo aos requisitos e padrões constantes na 
legislação vigente e documentos correlatos. As principais referências são as relacionadas em [6] a 
[11] da Seção 7 - Documentos de Referência desta especificação, ou as equivalentes em vigência 
durante a execução do objeto contratual, de maneira que o produto resultante seja o mais atual 
possível em relação à legislação vigente. 

A Contratada, com base no levantamento de características delineadas nos parágrafos anteriores, 
deverá elaborar proposta detalhada para aprovação da Coordenadoria Técnica do RMB. Antes da 
aprovação, eventuais ajustes poderão ser solicitados nesta proposta detalhada para a subseção, 
conforme for. Será considerada aprovada aquela revisão aceita por ambas as partes (Contratante 
e Contratada). 

Toda a mídia elaborada pela Contratada deverá ser entregue também em formato editável e, 
quando for o caso, deverão ser entregues os arquivos em vetor. 

4.1.2.  Implantar e Validar a subseção e páginas 

A Contratada, após aprovação da Coordenadoria Técnica do RMB sobre a subseção proposta, 
deverá implantá-la tendo como base o SGC/CMS Plone, atual plataforma de trabalho do portal único 
do Governo Federal GOV.BR. 

Para essa implantação, a Contratada poderá eventualmente interagir tecnicamente com a equipe 
de técnicos da TI da CNEN e IPEN/CNEN-SP, para esclarecimentos, orientações ou dúvidas. 
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Contudo, a Contratada deverá dispor de mão de obra capacitada para executar este trabalho. A 
equipe deverá ter conhecimento avançado em desenvolvimento nesta ferramenta específica 
(SGC/CMS Plone).  

Parte deste trabalho consiste em elaborar todo conteúdo necessário, incluindo, porém não se 
esgotando em: textos, figuras, diagramas, fotografias, imagens, planilhas, arquivos e anexos. Todo 
conteúdo e material de apoio (artefatos) deverão ser conforme os padrões e requisitos técnicos 
indicados nas referências, bem como as necessidades inerentes da parte do PCS ora contratada. 

A qualquer momento, surgindo necessidades de ajustes ou retificação, bem como oportunidades 
de melhoria, estas podem ou devem ser executadas, conforme for, desde que acordadas com a 
Coordenadoria Técnica do RMB. 

A Contratada deve cuidar para que a evolução do trabalho seja conduzida de maneira a garantir 
que o trabalho anterior já entregue ou concluído não seja afetado negativamente por entregas ou 
intervenções subsequentes, de maneira que o transcorrer dos esforços e do tempo resulte no 
desenvolvimento progressivo, efetivo e eficaz do objeto contratual. 

4.1.3. Rotinas de atualização e manutenção da subseção e páginas 

Um website tem informações de base permanente, mas possui informações que necessitam ser 
atualizadas constantemente bem como de verificação de garantia de integridade e funcionalidade. 
A Contratada deve propor e elaborar procedimentos e rotinas operacionais que garantam a 
manutenção cotidiana a ser realizada pelos responsáveis pelo conteúdo após implantação da nova 
subseção. 

Tais procedimentos e rotinas operacionais deverão ter como base a proposição inicial para a 
subseção e páginas, atualizadas com eventuais modificações ocorridas durante a implantação, de 
forma a apresentar, além de uma visão geral dos recursos de comunicação implantados, sua 
integração com o PCS, como também elementos de entendimento e referência suficientes para que 
a futura equipe responsável consiga realizar a operação e as manutenções necessárias sem 
precisar consultar a equipe que realizou a implantação. 

A documentação deverá permitir que, após a transição da fase de implantação para a de operação, 
a realização dos trabalhos seja satisfatória para a Contratante, incluindo especificação de requisitos 
técnicos ou de qualificação profissional mínimos dos profissionais que vierem a ser contratados ou 
designados para a responsabilidade de operação da subseção do RMB. 

Os procedimentos e rotinas operacionais deverão indicar cronogramas, eventos e momentos em 
que as ações devam ou possam ser tomadas, listas de verificação, tabelas de decisão ou resolução 
de problemas, formulários de registro, formulários de solicitação de mudança, fluxogramas, enfim, 
toda a documentação suficiente, elaborada com a clareza e o detalhamento necessários, para que 
a subseção mantenha o mesmo nível de qualidade de resultados durante a operação. 

4.1.4. Requisitos de segurança das informações 

A Contratada deverá respeitar o disposto na Portaria CNEN-PR nº 012, de 23 de março de 2018 
(Política de Segurança Institucional e Plano de Segurança Institucional da CNEN) [12] bem como 
na Política de Segurança da Informação e Comunicações (PoSIC) da CNEN [13]. 

 

4.2. Apresentações em PowerPoint sobre o Empreendimento RMB  

4.2.1. Elaborar proposta de apresentações profissionais 

A Contratada deverá apresentar propostas de apresentações profissionais, em modelo Power Point, 
sobre o Empreendimento RMB.  

Define-se apresentações profissionais como apresentações que contenham características de 
leiaute, conteúdo e apresentação visual compatíveis com características de boas técnicas de 
comunicação e transmissão de informação para o público alvo. 
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O público alvo é de várias matizes tais como: escolas secundárias, público em geral, público técnico, 
universidades, gestores, formadores de opinião, políticos, etc... 

Propõe-se uniformizar as apresentações sobre o RMB de forma a garantir um nível de informação 
mínimo, e com qualidade, por qualquer expositor que venha a falar sobre o tema. 

A proposta é produzir vários módulos de apresentação, sobre temas definidos, e, para cada público 
alvo, compor uma apresentação customizada com os módulos mais adequados àquele particular 
público alvo. 

Pode-se listar, preliminarmente, como exemplo, alguns módulos (sempre referenciados ao 
Empreendimento RMB) tais como: Introdução, Objetivos, Características Gerais, Características 
Específicas, Executores, Fases de Execução, Linha do Tempo, Resultados, Perspectivas Futuras, 
etc.  

Os módulos poderão ter incorporados fotos, desenhos, filmes, diagramas, etc., conforme orientação 
da Contratada. Toda a informação técnica a ser apresentada será fornecida pela Coordenadoria 
Técnica do RMB.  

A Contratada deverá apresentar sua proposta de apresentação para análise e aprovação da 
Coordenadoria Técnica do RMB. 

4.2.2. Elaborar, testar e qualificar as apresentações profissionais 

A Contratada deve elaborar os vários módulos e compor uma apresentação para cada público alvo 
determinado. São definidos, a princípio, os seguintes públicos alvo: 

I. Público em geral  
a. Moradores e proprietários do entorno do empreendimento 
b. Moradores de Iperó e municípios vizinhos (Sorocaba, Boituva, Porto Feliz, Araçoiaba 

da Serra, etc.) 
c. Visitantes/turistas na região de Iperó e Floresta Nacional de Ipanema  

II. Estudantes de escolas secundárias 
III. Estudantes universitários 
IV. Comunidade Científica 
V. Gestores com relacionamento com o Empreendimento 
VI. Stakeholders  

VII. Empreendedores e Prestadores de Serviço 
VIII. Formadores de Opinião 

IX. Mídia (local, regional, nacional) 
 

O produto final de apresentação deverá ser submetido à análise e aprovação da Coordenadoria 
Técnica do RMB. 

O produto final aprovado deverá ser fornecido com o Power Point original (nativo) e em formato de 
apresentação definido pela Contratada e aceito pela Coordenadoria Técnica do RMB. 

Apresentações para determinados públicos alvo poderão ser realizadas para verificação da 
performance alcançada com o produto contratado, de forma a permitir correções, caso necessárias. 

Toda a mídia elaborada pela Contratada deverá ser entregue também em formato editável e, 
quando for o caso, deverão ser entregues os arquivos em vetor. 

 

4.3. Material de exposição para o Centro de Informação do sítio do Empreendimento RMB  

4.3.1. Elaborar proposta de material expositivo 

Um dos objetivos do PCS é estruturar o Centro de Informações do RMB em Iperó/SP e iniciar ações 
de comunicação que estão previstas no PBA para que possam ser desenvolvidas na fase de 
implantação do RMB. As ações de comunicação devem estabelecer meios de diálogo com a 
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população local e regional a fim de informar os benefícios do RMB. Destaca-se no rol dos benefícios 
e contribuição à sociedade brasileira a tecnologia existente para a produção de radioisótopos, sua 
aplicação na medicina nuclear através de radiofármacos, dentre outras questões fundamentais. 

A definição dos espaços a serem montados no Centro de Informações, bem como os equipamentos, 
mobiliário, identidade visual, etc., levará em conta um projeto integrado que proporcione 
uniformidade e qualidade nas ações de comunicação no atendimento aos diferentes grupos de 
visitantes. 

Três espaços temáticos e uma sala de projeções deverão compor o Centro de Informação, na atual 
casa existente, para a fase pré-construção do empreendimento conforme esquematizado na figura 
1. 

 

 

Figura 1 – Esquema dos espaços para informação na atual casa do sítio do RMB. 

Os seguintes espaços de exposição são previstos: 

i. Espaço de Exposição Azul – Informação Técnica sobre o Empreendimento RMB.  
Esse espaço é fisicamente composto pela varanda da casa atual, em torno de 90 m2. Nesse 
espaço deverão ser acomodados painéis expositivos narrando a trajetória do 
desenvolvimento do projeto e suas características técnicas, a exemplo do “Espaço Cultural 
Marcelo Dammy” do IPEN/CNEN-SP. 

ii. Espaço de Exposição Amarelo – Informação Técnica sobre Aplicações Pacíficas da Energia 
Nuclear. 
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Esse espaço é fisicamente composto por um cômodo da casa, com 12 m2. Nesse espaço 
deverão ser acomodados painéis e material técnico expositivo da área nuclear, a exemplo 
da “Exposição de Tecnologia Nuclear” da biblioteca do IPEN/CNEN-SP. 

iii. Espaço de Exposição Verde – Informação Técnica sobre a aplicação de radiofármacos na 
medicina nuclear 
Esse espaço é fisicamente composto por um cômodo da casa, com 12 m2. Nesse espaço 
deverão estar acomodados painéis e material técnico expositivo da área de aplicações de 
radiofármacos na medicina nuclear, a exemplo da “Exposição de Tecnologia Nuclear” da 
biblioteca do IPEN/CNEN-SP. 

iv. Espaço de Apresentações 
Esse espaço é fisicamente composto por um cômodo da casa, com 20 m2. Esse espaço 
será utilizado para exposições orais e apresentações de vídeos e palestras. Deverá ter 
capacidade para 20 pessoas. 

4.3.1.1.  Características do material expositivo do espaço Azul 

O material expositivo do Espaço Azul deverá ser composto de 12 (doze) painéis. Cada painel deverá 
ter a informação técnica determinada pela Coordenadoria Técnica do RMB.  

Cada painel deverá ter 150 cm de largura e 150 cm de altura, fixado em suporte metálico de alumínio 
na cor preta, a 50 cm do solo. A Contratada deverá estabelecer as características técnicas de 
materiais dos painéis, que deverão ter recobrimento em vidro para manter durabilidade e limpeza 
por período de 5 anos. 

A Contratada será responsável por propor a arte do painel exposto, conforme boas técnicas de 
comunicação visual. 

Os painéis deverão ter seus suportes com dispositivos deslizantes, de forma a possibilitar 
movimentação dos mesmos no espaço de exposição.  

A figura 2 apresenta painéis do “Espaço Cultural Marcelo Dammy” do IPEN/CNEN-SP que servem 
de exemplo para execução dos painéis a serem propostos pela Contratada. 

 

  

Figura 2 – Exemplo de painéis de exposição (“Espaço Cultural Marcelo Dammy”). 

 

4.3.1.2.  Características do material expositivo do Espaço Amarelo 

O material expositivo do Espaço Amarelo deverá ser composto de 6 (seis) painéis e material 
expositivo em 2 (dois) expositores de caixas de vidro. Cada painel deverá ter a informação técnica 
determinada pela Coordenadoria Técnica do RMB. Cada expositor de caixa de vidro terá seu 
material de exposição fornecido pela Coordenadoria Técnica do RMB. A Contratada deverá propor 
a forma da descrição dos itens expostos. 

Cada painel deverá ter 100 cm de largura e 200 cm de altura, fixado em suporte na cor preta. A 
Contratada deverá estabelecer as características técnicas de materiais dos painéis, que deverão 
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manter durabilidade e limpeza por período de 5 anos. 

A Contratada será responsável por propor a arte do painel exposto, conforme boas técnicas de 
comunicação visual. 

A figura 3 apresenta painéis e expositores de caixa de vidro da “Exposição de Tecnologia Nuclear” 
da biblioteca do IPEN/CNEN-SP que servem de exemplo para execução dos painéis e expositores 
a serem propostos pela Contratada. 

 

  

Figura 3 – Exemplo de painéis e expositores (“Exposição de Tecnologia Nuclear”). 

 

4.3.1.3.  Características do material expositivo do Espaço Verde 

O material expositivo do Espaço Verde deverá ser composto de 6 (seis) painéis e material expositivo 
em 2 (dois) expositores de caixas de vidro. Cada painel deverá ter a informação técnica determinada 
pela Coordenadoria Técnica do RMB. Cada expositor de caixa de vidro terá seu material de 
exposição fornecido pela Coordenadoria Técnica do RMB. A Contratada deverá propor a forma da 
descrição dos itens expostos. 

Cada painel deverá ter 100 cm de largura e 200 cm de altura, fixado em suporte na cor preta. A 
Contratada deverá estabelecer as características técnicas de materiais dos painéis, que deverão 
manter durabilidade e limpeza por período de 5 anos. 

A Contratada será responsável por propor a arte do painel exposto, conforme boas técnicas de 
comunicação visual. 

A figura 4 apresenta painéis e expositores de caixa de vidro da “Exposição de Tecnologia Nuclear” 
da biblioteca do IPEN/CNEN-SP que servem de exemplo para execução dos painéis e expositores 
a serem propostos pela Contratada. 
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Figura 4 – Exemplo de painéis e expositores (“Exposição de Tecnologia Nuclear”). 

4.3.1.4.  Características do Espaço de Apresentações 

Esse espaço deverá contar com acomodação de 20 pessoas para assistir a vídeos e ou 
apresentações audiovisuais. A Contratada deverá propor a organização do espaço (leiaute) e o 
mobiliário mais adequado, prevendo que posteriormente será instalada uma TV de no mínimo 50 
polegadas, acoplada a um computador, para apresentação das mídias (vídeos, apresentações ppt, 
etc).  

A Contratada deverá revisar o conjunto de 4 “folders” existentes no RMB e imprimir 1000 (mil) cópias 
dos mesmos, com as mesmas características e qualidade de impressão do atualmente existente. 
Os originais dos folders serão entregues pela Coordenadoria Técnica do RMB à Contratada. 

A Contratada deverá produzir 5 “racks” para colocar os folders nos espaços de exposição, de forma 
a permitir que visitantes possam se servir desse material de informação. Os “racks” devem ser de 
material resistente e com estética adequada aos espaços de exposição, a exemplo do mostrado na 
figura 3. 

4.3.2. Produzir e instalar material de exposição no Centro de Informação do Sítio do 
RMB 

A Contratada deve elaborar as propostas dos itens apresentados na seção 4.3.1 para análise e 
aprovação da Coordenadoria Técnica do RMB.  

O produto final aprovado deverá ser fornecido e instalado no Centro de Informação do Sítio do RMB. 

Os materiais de impressão deverão ter seus arquivos fonte, editáveis, também entregues como 
produto da contratação e, quando for o caso, deverão ser entregues também os arquivos em vetor. 

 
5. REQUISITOS DE GARANTIA DA QUALIDADE 

5.1. Sistema de gestão e plano da qualidade 

N.A 

5.2. Qualificação de mão de obra 

N.A 

5.3. Inspeções, ensaios e testes 

N.A 

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

6.1. Obrigações e Responsabilidade da Contratada 

Em adição às obrigações inerentes aos serviços definidos no item 4, a Contratada deverá 
responsabilizar-se pelas seguintes obrigações, a saber: 

a. A Contratada deverá atender ao cronograma apresentado no Anexo; 
b. A Contratada deverá executar os serviços de acordo com a legislação federal, estadual 

e municipal, e tudo mais que for necessário de modo a garantir conformidade legal e de 
qualidade, ainda que não expressamente mencionado nessa EC; 

c. A Contratada deverá alocar profissionais com qualificação compatível com os requisitos 
dos trabalhos a serem executados; 

d. A Contratada deverá corrigir os serviços sem qualquer ônus adicional para a Contratante 
enquanto não houverem sido definitivamente aceitos, caso não se encontrem dentro 
das especificações técnicas, divirjam do que foi solicitado ou apresentem defeitos e/ou 
vícios redibitórios; 

e. A Contratada, quando for o caso, deverá preservar o sigilo dos documentos, dados e 
informações de propriedade da Contratante, ou acerca da Contratante, que vier a tomar 
conhecimento; 
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f. A Contratada deverá guardar e proteger seus materiais e/ou equipamentos, quando no 
Sítio do RMB; e 

g. A Contratada deverá ser a única responsável por acidentes e danos, inclusive pelo 
atendimento emergencial, que eventualmente possam atingir patrimônio, pessoas 
físicas e/ou jurídicas direta ou indiretamente envolvidas, decorrente dos serviços 
contratados ou por omissões ou atos praticados por seus empregados, prepostos, 
fornecedores e subcontratados, bem como originados de infrações ou inobservância da 
legislação e/ou das regras internas da Contratante. 

6.2. Obrigações e Responsabilidade da Contratante 

É de responsabilidade da Contratante: 

a. Fornecer, em tempo hábil, elementos suficientes e necessários à execução dos serviços 
contratados; 

b. Providenciar os acessos necessários às equipes da Contratada, no Sitio do RMB; 
c. Esclarecer prontamente as eventuais dúvidas técnicas e/ou de campo, em relação à 

documentação fornecida ou características do Sítio do RMB; 
d. Exercer a fiscalização dos serviços executados e documentos da Contratada, em tempo 

hábil por técnicos especialmente designados; 
e. Informar, por escrito, quaisquer irregularidades constatadas na execução dos serviços, 

solicitando providências; 
f. Designar pessoa para acompanhar a entrega dos serviços, na forma acordada; 
g. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; e 
h. Efetuar as retenções tributárias, na fonte, em conformidade com a legislação vigente. 

7. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Na execução dos serviços e/ou produtos objeto desta Especificação, a Contratada deverá 
atender as Normas e Manuais estabelecidos pelo Empreendimento RMB e demais 
legislações pertinentes, em especial as relacionadas a seguir: 
 
[1] Walm – Engenharia e Tecnologia 
Ambiental 

Plano Executivo dos Programas Ambientais do 
Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), 2017 

[2] IBAMA  Licença de Instalação RMB Nº 1323/2019  

[3] RMB-000-00-DR-K-7080-PP-001 
 
[4] RMB-000-00-DR-K-7103-PP-001 

Plano de Gestão dos Programas Ambientais  
(PGPA) 
PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

[5] RMB-000-00-DR-K-7080-IT-001 
 

Requisitos de Segurança, Meio Ambiente, 
Saúde e Responsabilidade Social para 
Fornecedores 

[6] Decreto PR nº 9.756 de 11/04/2019 Institui o portal único “gov.br” e dispõe sobre as 
regras de unificação dos canais digitais do 
Governo federal. 

[7] Portaria PR nº 540 de 08/11/2020 Disciplina a implantação e a gestão do Padrão 
Digital de Governo dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo federal. 

[8] Vocabulário Controlado do 
Governo Eletrônico - VCGE 

Vocabulário controlado para indexar 
informações (documentos, bases de dados, 
sites, etc) no governo federal. 
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[9] Padrões de Interoperabilidade de 
Governo Eletrônico – ePING 

Define um conjunto mínimo de premissas, 
políticas e especificações técnicas que 
regulamentam a utilização da Tecnologia de 
Informação e Comunicação (TIC) na 
interoperabilidade de serviços de governo 
eletrônico, estabelecendo as condições de 
interação com os demais Poderes e esferas de 
governo e com a sociedade em geral. 

[10] Modelo de Acessibilidade de 
Governo Eletrônico - eMAG 

Norteador no desenvolvimento e a adaptação de 
conteúdos digitais do governo federal, 
garantindo o acesso a todos. 
As recomendações do eMAG permitem que a 
implementação da acessibilidade digital seja 
conduzida de forma padronizada, de fácil 
implementação, coerente com as necessidades 
brasileiras e em conformidade com os padrões 
internacionais. 

[11] Sítio Governo Digital Fonte de documentação, informações e 
referências. 
https://www.gov.br/governodigital/pt-br 

[12] Portaria CNEN-PR nº 012 de 
23/03/2018 
[13] PoSIC 

Política de Segurança Institucional e Plano de 
Segurança Institucional da CNEN 
Política de Segurança da Informação e 
Comunicações da CNEN 
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Anexo - Cronograma 
 

Objeto Atividade Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 
Reunião de kick 

off 
Garantia de execução contratual; 
Ata de reunião 

     

Elaborar 
Website 

Elaborar estrutura da subseção      
Implantar e validar a subseção e páginas      
Apresentar rotina de atualização e 
manutenção da subseção e páginas 

     

Elaborar 
apresentações 
em PowerPoint 

Elaborar proposta de apresentações 
profissionais 

     

Elaborar, testar e qualificar as diversas 
apresentações em Power Point 

     

Elaborar 
material de 
exposição 

Elaborar proposta de material expositivo 
para as apresentações temáticas, para os 
folders e proposta de leiaute do Espaço de 
Apresentações 

     

Produzir e instalar o material expositivo nas 
dependências do Centro de Informação do 
sítio do Empreendimento RMB 

     

 

 


