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1. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS 
 

Objeto Contratação de serviços técnicos de execução de itens de informação 
para o Programa de Comunicação Social (PCS) relativo à fase de pré-
construção do Empreendimento Reator Multipropósito Brasileiro 
(RMB). 

Detalhamento do Objeto O detalhamento do objeto é apresentado no ANEXO I 
Nível de Qualidade Nível D 
Documentação 
complementar 

Anexo I – Condições Gerais 
Anexo II – Cronograma Físico-Financeiro 
Anexo III – Especificação RMB-000-00-LA-K-7103-EC-001 
Anexo IV – Minuta de Contrato 
Anexo V – Modelo de Proposta 

Obrigações das partes Definidas no Anexo III - RMB-000-00-LA-K-7103-EC-001. 
Prazo / Cronograma de 
entrega 

O prazo de execução do objeto será de 150 (cento e cinquenta) dias, 
contados da data de assinatura do Contrato. 
O prazo de vigência do contrato será de 180 (cento e oitenta) dias 
corridos, também contados da assinatura do Contrato, englobando os 
prazos de execução, entrega e aprovação das atividades e de pagamentos. 
Os prazos de entrega das atividades deverão respeitar o Cronograma 
Físico-Financeiro apresentado no ANEXO II. 

 
 
Condições de pagamento 

O pagamento será realizado conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro (ANEXO-II), após a aprovação da atividade e ateste na Nota 
Fiscal correspondente. 
A avaliação e a aprovação das atividades seguirão o previsto na 
especificação RMB-000-00-LA-K-7103-EC-001 (ANEXO III). 

Fonte dos recursos Para o pagamento das despesas decorrentes do objeto desta 
especificação, serão utilizados recursos oriundos da Financiadora de 
Estudos e Projetos – FINEP, para o Projeto RMB 
150/01.14.0240.04/Meta 5. 

Responsável pelo 
acompanhamento dos 
serviços 

Nome: Leslie de Molnary 
E-mail: molnary@ipen.br 

Local de prestação dos 
serviços 

Sítio do Reator Multipropósito Brasileiro – RMB 
Rodovia Sorocaba-Iperó, km 10, Iperó - SP  

 
2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
Documentação exigida 
do proponente 

Vide Instrumento Convocatório 

Garantia de execução 
contratual 

A CONTRATADA deverá apresentar garantia de execução 
contratual, no valor correspondente a 5% do valor total do contrato. 

Contexto A prestação de serviço se destina à execução de itens do Programa 
de Comunicação Social da fase de pré-construção do RMB, a fim de 
atender às condicionantes de sua Licença de Instalação, expedida 
pelo IBAMA. 
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Avaliação das 
Propostas  

Será adotado o critério de menor preço global ofertado, desde que 
atendidas as exigências deste Termo de Referência e seus anexos.  

 
 



TERMO DE REFERÊNCIA 
RMB150 Convênio: 01.14.0240.04 

Prestação de serviços de execução de itens para o Programa de Comunicação Social 
 

ANEXO I – CONDIÇÕES GERAIS 
 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação, por preço global, de serviços técnicos e especializados para a execução 
de itens para o Programa de Comunicação Social (PCS) do Reator Multipropósito Brasileiro 
(RMB), a fim de atender as condicionantes de sua Licença de Instalação e de dar continuidade 
ao processo de licenciamento ambiental junto ao IBAMA, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas na especificação de aquisição RMB-000-00-LA-K-7103-EC-001, 
resumidas abaixo: 

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 

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. 
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2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A contratação em tela visa atender às condicionantes da Licença de Instalação do 
RMB, expedida pelo IBAMA, no que se refere à execução de planos e programas ambientais 
que deverão ser realizados e apresentados ao IBAMA, antes do início da construção 
propriamente dita do RMB.     

3. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. Os serviços serão executados conforme detalhado na especificação de aquisição 
RMB-000-00-LA-K-7103-EC-001 (Anexo III) e nos prazos previstos no cronograma físico-
financeiro (Anexo II). 

4. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA 

4.1. Local de execução  

Os serviços serão realizados nas dependências da CONTRATADA. 

4.1.2. O material de exposição deverá ser entregue e instalado no endereço abaixo: 

Sítio do Reator Multipropósito Brasileiro – RMB 
Rodovia Sorocaba-Iperó, km 10, Iperó - SP 

4.2. Obrigações de Fornecimento Complementares 

Em adição e reforço à especificação de RMB-000-00-LA-K-7103-EC-001, a Proponente deverá 
considerar em sua proposta a responsabilidade por todo material necessário para a execução de 
suas atividades, tais como: material de escritório, fornecimento de alimentação e água potável 
para seus colaboradores nas atividades realizadas no sítio e, se for o caso, computadores, 
softwares de trabalho, meios de locomoção, dentre outros aplicáveis. 

5. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. Os serviços serão aferidos conforme previsto na especificação de aquisição RMB-
000-00-LA-K-7103-EC-001, nos prazos previstos no Cronograma Físico-Financeiro. 

6. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO  

6.1. A execução dos serviços será iniciada na data de assinatura do contrato. 

6.2. Logo após a assinatura do contrato, em data e horário a serem definidos pelas partes, 
ocorrerá a reunião inicial (virtual), na qual serão tratados, no mínimo, os seguintes assuntos: 

a) Apresentação dos envolvidos; 

b) Apresentação, pela Contratada, da garantia de execução contratual;  

c) Definição dos mecanismos oficiais de comunicação entre as partes;  



TERMO DE REFERÊNCIA 
RMB150 Convênio: 01.14.0240.04 

Prestação de serviços de execução de itens para o Programa de Comunicação Social 
 

d) Definição de um Protocolo de Transferência de Arquivos, via Internet, que garanta a 
confidencialidade dos documentos, bem como do pessoal responsável pela gestão dos 
documentos; e 

e) Lavratura da ata de reunião, que circulará por e.mail para aprovação de todos os 
participantes. 

6.2.1. Após a realização desta primeira etapa, a Contratante autorizará a Contratada a emitir 
a nota fiscal correspondente.  

6.3. As demais atividades deverão ser realizadas de acordo com a descrição detalhada 
constante da especificação de aquisição RMB-000-00-LA-K-7103-EC-001, e a entrega dos 
produtos deverá respeitar os prazos estabelecidos no cronograma de atividades. 

6.4. Se houver algum desvio ao longo da contratação, a Contratada deverá emitir e enviar 
à fiscalização um relatório contendo o andamento dos serviços executados, o relato do(s) 
desvio(s) ocorrido(s), justificativas, pendências, providências a serem tomadas e um 
cronograma atualizado do andamento dos serviços em relação ao planejado, que não poderá 
ultrapassar o prazo de execução estabelecido no contrato. 

6.5. Toda documentação apresentada pela Contratada deve estar escrita em português e 
utilizar o Sistema Internacional de Unidades. Os textos, figuras e imagens devem estar 
impressos, não sendo aceitos documentos manuscritos ou desenhos feitos a lápis, além disso, 
devem apresentar qualidade gráfica que permita sua reprodução. Sempre que possível os 
documentos em texto deverão estar no formato A4. 

6.6. Os documentos serão entregues na forma preliminar, para avaliação e aprovação da 
Contratante, após o que serão entregues nas versões definitivas. O protocolo de transferência de 
documentos será o definido na Reunião de Planejamento e constará da respectiva ata. 

6.7. Os documentos entregues na forma preliminar deverão conter marca d’água com o 
texto “Para Comentários”. Estes documentos serão entregues somente na versão eletrônica 
(transferência conforme protocolo a ser definido), em formato não editável (tipo PDF). 

6.8. A Contratante terá o prazo máximo de 15 dias corridos, contados da data de entrega 
do documento preliminar, para concluir sua avaliação. Após a avaliação, o documento poderá 
estar: Reprovado (RP), Aprovado com Comentário (AC) ou Aprovado (AP). 

6.9. Documentos reprovados ou aprovados com comentários deverão ser refeitos, 
revisados ou complementados, conforme o caso, no prazo de até 10 dias corridos, e 
reencaminhados para nova avaliação. 

6.9.1. Eventualmente, a critério da fiscalização, documentos que contenham comentário 
(AC) poderão ser considerados aprovados para fins de pagamento, devendo o comentário ser 
atendido antes da última parcela a ser paga para a respectiva etapa. 
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6.10. Após aprovação (AP), os documentos serão entregues pela Contratante como produto 
final, que será composto pelo seguinte conjunto: 

a) revisão final em papel com as assinaturas pertinentes; 

b) versão eletrônica da revisão final que não permita edição (tipo PDF); e 

c) versão eletrônica que permita edição futura. Esta versão deve ter condições de manuseio por 
aplicativos (texto / planilhas / desenhos) e, quando for o caso, deverão ser entregues os arquivos 
em vetor. 

6.11. Somente será autorizado o faturamento da última parcela de desembolso prevista para 
cada etapa, após a Contratada ter realizado a entrega de todos os produtos finais.  

6.12. Após a conclusão de todas as etapas, caso sejam identificadas pendências, a 
Contratante irá lavrar um Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor, 
que serão assinadas pelas partes, relatando as pendências verificadas, as quais deverão ser 
reparadas, corrigidas ou de alguma forma sanadas pela Contratada no prazo máximo de 10 (dez) 
dias corridos. 

6.13. Com a conclusão total do objeto do contrato, após sanadas as eventuais pendências, 
será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos. 

7. DA AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO 

7.1.  O faturamento da primeira parcela será autorizado logo após a reunião inicial, 
conforme condições previstas no item 7.2, em especial, a entrega da garantia de execução 
contratual. 

7.2.  O faturamento das duas parcelas restantes ocorrerá conforme previsto no cronograma 
físico-financeiro (Anexo II) e condições estabelecidas no item 7, em especial: 

7.2.1. Ao término do segundo mês de execução contratual, a Contratada deverá apresentar 
as propostas relativas aos três itens, conforme previsto no cronograma físico-financeiro. O 
faturamento desta segunda parcela será autorizado se as propostas forem aprovadas (AP). A 
critério da Contratante, poderá ser autorizado o faturamento relativo à proposta aprovada com 
comentário (AC). 

7.2.2. Ao término do prazo de execução contratual, a Contratada deverá entregar o produto 
final de cada um dos três itens contratados.  

7.2.3. O faturamento da terceira e última parcela de desembolso será autorizado pela 
Contratante após a entrega pela Contratada de todos os produtos finais previstos para os três 
itens contratados.  

7.3.  Demais condições de pagamento estão previstas na minuta de contrato. 
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8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, desde que prevista na proposta e 
previamente aprovada pela Contratante. 

8.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação 
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

9. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

9.1. O controle e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos pelo representante da 
Contratante. 

9.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos neste Termo de Referência e seus anexos. 

9.3. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais. 

9.4. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades 
assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, podendo culminar 
em rescisão contratual. 

9.5. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus 
agentes e prepostos. 

 

 
________________________________ 

Leslie de Molnary 
Lider de Licenciamento Ambiental RMB 

Requisitante 
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ANEXO II – Cronograma físico-financeiro 

Descrição da etapa 
Valor 

Evento/Produto 
Meses 

(%) 1 2 3 4 5 

Reunião kick off 5 
Garantia execução contratual 
Ata de reunião 

         

Website 

10 
Elaborar estrutura da subseção 

      

20 

Implantar e validar a subseção e páginas 
       

Apresentar rotina de atualização e manutenção da 
subseção e páginas      

Apresentações em 
PowerPoint 

10 
Elaborar proposta de apresentações profissionais 

       

20 
Elaborar, testar e qualificar as diversas apresentações 
em Power Point        

Material de 
Exposição 

10 

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

       

25 
Produzir e instalar o material expositivo nas 
dependências do Centro de Informação do sítio do 
Empreendimento RMB 

          

Total (%) 100 Desembolso mensal (%) 5 30 0 0 65 

Acumulado mensal (%) 5 35 35 35 100 

 

 
 
Legenda: 

Valor (%) Valor percentual da etapa em relação ao total do contrato 
XX% Valor percentual da parcela em relação ao produto 
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ANEXO III – ESPECIFICAÇÃO DE AQUISIÇÃO RMB-000-00-LA-K-7103-EC-001 
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ANEXO IV– MINUTA DE CONTRATO 
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ANEXO V – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 

 


