
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.290-160 

CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br - www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2141-7479 

PLANO DE TRABALHO 

Programa: 
[Deve constar o nome do Laboratório ou do 

departamento envolvido] 
Laboratório de Corrosão e Proteção 

Identificador FACC: 
[Deve constar a sigla alfanumérica de 

identificação do projeto com até onze 

caracteres] 

LACOR 

Natureza do projeto: Programa Laboratorial 

Dados do Coordenador (a): 
[Nome completo, telefone e e-mail] 

Denise Souza de Freitas 
(21) 2123-1209 
Denise.freitas@int.gov.br 

Dados do Coordenador (a) 
substituto (a): 
[Em caso de férias ou ausência prolongada, 

indicar quem será o(a) substituto(a)] 

Lisiane Gonçalves Lima 
(21) 2123-1237 
Lisiane.lima@int.gov.br 

Órgão Administrador: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica - FACC 

Órgão Executor: 
[Nome da ICT ou IFES apoiada] Instituto Nacional de Tecnologia - INT 

Versão do documento: V00 – Nov/2022 

 

 

1. Objetivo Geral 
[Síntese da finalidade geral (objetivo principal) do programa] 

 

O Laboratório de Corrosão e Proteção (LACOR) tem como atividade a prestação de serviços tecnológicos e 

realização de projetos de pesquisa & desenvolvimento tecnológico de combate e prevenção da corrosão. Suas 

principais atividades estão concentradas no setor de Óleo&Gás, automotivo, mineração, dutos de transporte 

onshore e offshore e consultoria em preservação de estruturas. 

Possui sistema de qualidade implantado de acordo com a norma ISO 17025, sendo acreditado pelo INMETRO 

desde 2006. 
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2. Justificativa 
[Deve ser justificada a realização do programa e explicitada sua importância e contribuição para o setor. ] 

O objeto deste plano de trabalho é suportar as atividades laboratoriais necessárias para a prestação de 

serviços tecnológicos, bem como no desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento de 

produtos para a melhoria de resultados dos processos dos clientes contratantes. 

 

A LACOR tem diversas metodologias para a prestação de serviços para seus clientes alguns deles são: 

 Pesquisa aplicada para Indústria; 

 Eletroquímica da Corrosão; 

 Corrosividade de ambientes agressivos; 

 Proteção Catódica; 

 Inibidores de Corrosão; 

 Estudo da Corrosão Localizada,  

  Comportamento de revestimentos em ambientes agressivos. 

 

No Laboratório, alguns desses serviços como: a pesquisa de desempenho de inibidores de corrosão que são 

fornecidos pelos contratantes, são feitos através de ensaios de eficiência por diversos meios e ainda, o 

desempenho de ligas de alumínio e revestimentos anticorrosivos e anodos de sacrifício de alumínio e zinco, 

empregados na proteção catódica de dutos, através de ensaios laboratoriais de longa duração. 

 

Os testes efetuados são de estrema importância para a melhoria continua dos serviços/produtos de seus 

clientes, melhorando seus desempenhos e eficiência, agregando cada vez mais qualidade e durabilidade em 

seus produtos. 

 

O Laboratório conta com ampla infraestrutura com: Microscópio Confocal – Alicona, Nanoidentador, 

Perfilometro, Tribometro, Potenciostato, Microscópio de Força Atomica - AFM, Nanobalança Eletroquímica, 

FTIR, Autoclaves, Jet Impingment, Fluorescência de Raios-X. 

 

Possui sistema de qualidade em conformidade com a ISO 17025. É o único laboratório de corrosão acreditado 

pelo Inmetro no Brasil sob o No. CRL0066 e possui credenciamento ANP No. 346/2014. 

Possui parcerias em diversos projetos de pesquisa e na formação de mestres e doutores com instituições 

nacionais e internacionais. 
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Atividades 

[Listar as principais atividades que serão executadas no âmbito do programa] 

As principais atividades realizadas neste programa serão: 

 Desenvolvimento de metodologias para avaliação de sistema de proteção catódica, melhorias dos 

métodos de aquisição de dados e monitoramento remoto, estudo do descolamento catódico e 

eficiência dos revestimentos; em escala real (Full Scale) e laboratorial; 

 Avaliação de inibidores de corrosão para sistemas com escoamento multifásico, supercrítico e alta 

velocidade; 

 Avaliação de sistemas de tratamento de água industriais; 

 Estudo de produtos de corrosão, degradação de revestimentos e avaliação de sistemas anticorrosivos 

através de técnicas eletroquímicas, analíticas e microanalíticas; 

 Determinação de taxas de corrosão através de ensaios gravimétricos e eletroquímicos; 

 Avaliação da morfologia da corrosão e da corrosão localizada através do estudo de superfície com 

microscopia digital de alta resolução; 

 Avaliação da corrosividade de solos, águas industriais e biocombustíveis; 

 Determinação da eficiência de tratamentos químicos em águas; 

 Ensaios gravimétricos/perda de massa. 

 
 

3. Resultados Esperados 
[Resultados parciais e finais a serem obtidos com a execução do programa. Exemplo: um ou mais relatórios, protótipos construídos, patentes obtidas, formação de alunos, 

infraestrutura adquirida ou construída e etc.] 

 

Desenvolver diversos métodos afim de, melhorar/aperfeiçoar produtos através de pesquisas e ensaios 

laboratoriais que tragam melhor eficiência no desenvolvimento dos serviços nos setores de Óleo&Gás, 

automotivo, mineração, dutos de transporte onshore e offshore.  

 

 

4. Período de execução 
[Determinar qual o prazo para a execução do programa laboratorial, não podendo ser superior a 05 (cinco) anos] 

O programa em questão terá duração de 05 (Cinco) anos, com início em 23/01/2023. O presente Plano de 

Trabalho pode ser terminado a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito do dirigente da 

instituição apoiada ou da diretoria da FACC, preservada a conclusão dos compromissos irrevogáveis já 

assumidos pelas partes. 
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5. Equipe Executora 
[Preencher com o nome completo dos colaboradores que participarão da equipe. Devem constar o cargo, área de atuação e departamento para servidores e, se for aluno, 

qual a instituição e o curso frequentado. Essa listagem será utilizada para garantir que o artigo 6º e parágrafos do Decreto 7.423/2010 e artigo 5º, inciso II, da Portaria 

Interministerial 191/2012 sejam cumpridos] 

A lista de participantes discriminada é inicial, podendo sofrer modificações ao longo da execução do 

programa, à exceção do (a) Coordenador (a). As mudanças devem ser comunicadas por escrito à FACC, 

através de um ofício, contendo a assinatura do (a) coordenador (a) do projeto e do (a) dirigente da instituição 

executora, contendo as informações de identificação do referido programa. 

O pagamento de diárias e passagens a pessoas fora da listagem abaixo pode ser realizada desde que a viagem 

esteja alinhada com o objeto e atividades do plano de trabalho. Este alinhamento deve ser justificado e 

formalizado via e-mail pelo Coordenador do projeto. 

Deverá ser preservada a proporção mínima de 2/3 de pessoal do órgão executor no total de participantes do 

projeto. 

 

Participantes do órgão executor: 

Colaborador Vínculo INT Formação 
Denise Freitas Tecnologista - Servidora Eng. Química 
Lisiane Lima Tecnologista - Servidora Química Industrial 

Priscila Santos Bolsista PCI Eng. Química 
Vitor Cersosimo Bolsista PCI Eng. Química 

 

Participantes externos: 

Colaborador Vínculo INT Formação 
André Lemos MEI Administração 

Eduardo Leite Bolsista de Fundação Eng. Química 

Gabriel Batalha Bolsista de Fundação Eng. Química 

Gustavo Xanchão Bolsista de Fundação Eng. Química 

Israel Gonçalves Bolsista de Fundação Química Industrial 

José Victor Goudar Bolsista de Fundação Química Industrial 

Karine Soares Bolsista de Fundação Eng. Química 

Rafael Vinhosa Bolsista de Fundação Eng. Controle e Automação 
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6. Despesas previstas 

Os recursos do programa serão utilizados essencialmente para os itens previstos abaixo. 

Vencimentos e vantagens fixas/ obrigações patronais 
[Preencher com previsão de colaboradores que serão contratados sob o regime CLT. Deverá especificar a função, nível, cargo, salário e benefícios que pretende executar 

para ser validado pela área de Recursos Humanos da fundação] 

 
 
Diárias 
[Valor destinado a cobrir despesas com hospedagem e alimentação decorrentes do deslocamento da sede (localidade de trabalho ou residência), em caráter eventual. 

Preencher se serão nacionais e/ou internacionais. Além de informar a norma utilizada para a fixação dos valores ou critério adotado para definir o valor da diária] 

 

Serão utilizadas diárias pelos colaboradores e profissionais que desenvolvem pesquisas no laboratório, para 

participação em congressos nacionais e internacionais, visitas técnicas nacionais e internacionais, 

acompanhamento de atividades ou preparação de material necessário aos projetos nacionais e 

internacionais, deslocamento para entrega ou aquisição de materiais e meios necessários as atividades do 

projeto e treinamento em empresas sob demanda da necessidade de cada projeto, atendendo a tabela FINEP. 

 
Material de Consumo 
[Preencher o tipo de material que se pretende adquirir, como de laboratório, escritório, informática, entre outros. Além de justificar seu uso] 
 

 Material de consumo para laboratório – materiais necessários ao desenvolvimento das pesquisas em 

qualquer setor do laboratório;  

 Reagentes químicos – Permitir a realização de ensaios laboratoriais relativos ao projeto; 

 Material de escritório – materiais complementares aos ensaios como: fita de autoclave, caneta para 

escrita em tubos, entre outros; 

 Taxi, Uber e combustíveis – Permitir o deslocamento dos membros da equipe para participação de 

reuniões, atividades de campo e eventos externos. 

 Material de informática – necessário para impressão e necessidades suplementares de programas 

que facilitem a gestão e armazenamento de dados do projeto (cartuchos, programas, etc.);  

 Materiais de proteção Pessoal - Equipamentos de EPI’s;  

 Material de limpeza para bancadas e laboratório (pano de chão, pano multiuso, esponja, saco de lixo 

descartável, etc.);  

 Insumos médicos e de primeiros socorros (curativo, analgésicos, antiácido, aparelho pressão, 

termômetro, entre outros);  

 Material de construção e ferramentas manuais (de marcenaria, elétricos, ferragens, mecânicos e 

hidráulicos) – Permitir a montagem de dispositivos de ensaios, a adaptação do laboratório para 
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realização de ensaios específicos bem como reparos para manutenção da estrutura física do 

laboratório; 

 Material para reparos e marcenaria no laboratório (tinta, dobradiças, tomadas, fio, etc.). 

 
 

Passagens 
[Preencher com a previsão de viagens para o programa, especificando se serão passagens nacionais e/ou internacionais. As passagens serão sempre adquiridas via agência 

de viagens com fatura no nome da fundação] 

 
Serão utilizadas passagens pelos colaboradores e profissionais que realizam visitas técnicas, com abrangência 

em todo território nacional e também no exterior, para participação em congressos nacionais e 

internacionais, acompanhamento de atividades ou preparação de material necessário às atividades dos 

projetos nacionais e internacionais, deslocamento para entrega ou aquisição de materiais e treinamento em 

empresas sob demanda da necessidade de cada projeto. 

 
 
Bolsas 
[Preencher com a previsão de bolsistas que serão contratados. Deverá especificar norma da instituição, modalidade da bolsa, nível, formação, valor, período, vínculo e 

atividades. Repetir o quadro para cada bolsista previsto no projeto. ] 

 
OBS: *O quantitativo dos bolsistas pode mudar conforme a necessidade da demanda dos projetos do 

laboratório. 

 
Norma vigente e suas atualizações: NGQ 131- INT (1 quantidades) 
[Preencher com o número da norma/portaria que regulamenta a concessão de bolsas da Instituição] 

 
Bolsa: Pesquisa 
[Identificar o tipo da bolsa, conforme previsto no artigo 4ºB da Lei 8.958/94, a saber: Bolsa de ensino, extensão, pesquisa ou de estímulo à inovação] 

 
Nível: Mestrado 
[Preencher com o nível do bolsista, ex: doutor, mestre...] 

 
Formação: Eng. Química 
[Preencher com a área de formação, ex: Ciência da Computação, Engenharia...] 

 
Valor: R$9.300,00 
[Preencher com o valor mensal previsto da bolsa] 

 

Período: 12 Meses 
[Preencher com o período em meses que o bolsista irá atuar no projeto] 

 
Vínculo: Pesquisador 
[Preencher com o vínculo do bolsista na Instituição, ex: servidor (especificar departamento e cargo), aluno (especificar curso), pesquisador temporariamente agregado 

(visitante)] 
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Atividades:  
[Preencher com as atividades a serem desempenhadas pelo bolsista] 

 

- Pesquisa e busca de informações sobre os assuntos relacionados ao tema proposto, tanto no nível nacio-

nal como internacional;  

- Desenvolvimento de metodologia de estudo pertinente a projetos de pesquisa & desenvolvimento tecno-

lógico de combate e prevenção da corrosão; 

 - Levantamento e consolidação dos dados referentes ao tema, obtidos em campo e que vão ao encontro 

das necessidades dos clientes interessados e do desenvolvimento das análises; 

 

Norma vigente e suas atualizações: NGQ 131- INT (2 quantidades) 
[Preencher com o número da norma/portaria que regulamenta a concessão de bolsas da Instituição] 

 
Bolsa: Pesquisa 
[Identificar o tipo da bolsa, conforme previsto no artigo 4ºB da Lei 8.958/94, a saber: Bolsa de ensino, extensão, pesquisa ou de estímulo à inovação] 

 
Nível: Doutorado 
[Preencher com o nível do bolsista, ex: doutor, mestre...] 

 
Formação: Eng. Química 
[Preencher com a área de formação, ex: Ciência da Computação, Engenharia...] 

 
Valor: R$9.300,00 
[Preencher com o valor mensal previsto da bolsa] 

 

Período: 12 Meses 
[Preencher com o período em meses que o bolsista irá atuar no projeto] 

 
Vínculo: Pesquisador 
[Preencher com o vínculo do bolsista na Instituição, ex: servidor (especificar departamento e cargo), aluno (especificar curso), pesquisador temporariamente agregado 

(visitante)] 

 
Atividades:  
[Preencher com as atividades a serem desempenhadas pelo bolsista] 

 

- Pesquisa e busca de informações sobre os assuntos relacionados ao tema proposto, tanto no nível nacio-

nal como internacional;  

- Desenvolvimento de metodologia de estudo pertinente a projetos de pesquisa & desenvolvimento tecno-

lógico de combate e prevenção da corrosão; 

 - Levantamento e consolidação dos dados referentes ao tema, obtidos em campo e que vão ao encontro 

das necessidades dos clientes interessados e do desenvolvimento das análises; 
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Norma vigente e suas atualizações: NGQ 131- INT (1 quantidades) 
[Preencher com o número da norma/portaria que regulamenta a concessão de bolsas da Instituição] 

 
Bolsa: Pesquisa 
[Identificar o tipo da bolsa, conforme previsto no artigo 4ºB da Lei 8.958/94, a saber: Bolsa de ensino, extensão, pesquisa ou de estímulo à inovação] 

 
Nível: Graduação 
[Preencher com o nível do bolsista, ex: doutor, mestre...] 

 
Formação: Eng. Química 
[Preencher com a área de formação, ex: Ciência da Computação, Engenharia...] 

 
Valor: R$9.300,00 
[Preencher com o valor mensal previsto da bolsa] 

 

Período: 12 Meses 
[Preencher com o período em meses que o bolsista irá atuar no projeto] 

 
Vínculo: Pesquisador 
[Preencher com o vínculo do bolsista na Instituição, ex: servidor (especificar departamento e cargo), aluno (especificar curso), pesquisador temporariamente agregado 

(visitante)] 

 
Atividades:  
[Preencher com as atividades a serem desempenhadas pelo bolsista] 

 

- Pesquisa e busca de informações sobre os assuntos relacionados ao tema proposto, tanto no nível nacio-

nal como internacional;  

- Desenvolvimento de metodologia de estudo pertinente a projetos de pesquisa & desenvolvimento tecno-

lógico de combate e prevenção da corrosão; 

 - Levantamento e consolidação dos dados referentes ao tema, obtidos em campo e que vão ao encontro 

das necessidades dos clientes interessados e do desenvolvimento das análises; 

Norma vigente e suas atualizações: NGQ 131- INT (1 quantidades) 
[Preencher com o número da norma/portaria que regulamenta a concessão de bolsas da Instituição] 

 
Bolsa: Pesquisa 
[Identificar o tipo da bolsa, conforme previsto no artigo 4ºB da Lei 8.958/94, a saber: Bolsa de ensino, extensão, pesquisa ou de estímulo à inovação] 

 
Nível: Graduação 
[Preencher com o nível do bolsista, ex: doutor, mestre...] 

 
Formação: Eng. Automação 
[Preencher com a área de formação, ex: Ciência da Computação, Engenharia...] 

 
Valor: R$9.300,00 
[Preencher com o valor mensal previsto da bolsa] 

 

Período: 12 Meses 
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[Preencher com o período em meses que o bolsista irá atuar no projeto] 

 
Vínculo: Pesquisador 
[Preencher com o vínculo do bolsista na Instituição, ex: servidor (especificar departamento e cargo), aluno (especificar curso), pesquisador temporariamente agregado 

(visitante)] 

 
Atividades:  
[Preencher com as atividades a serem desempenhadas pelo bolsista] 

 

- Pesquisa e busca de informações sobre os assuntos relacionados ao tema proposto, tanto no nível nacio-

nal como internacional;  

- Desenvolvimento de metodologia de estudo pertinente a projetos de pesquisa & desenvolvimento tecno-

lógico de combate e prevenção da corrosão; 

 - Levantamento e consolidação dos dados referentes ao tema, obtidos em campo e que vão ao encontro 

das necessidades dos clientes interessados e do desenvolvimento das análises; 

 
Norma vigente e suas atualizações: NGQ 131- INT (1 quantidades) 
[Preencher com o número da norma/portaria que regulamenta a concessão de bolsas da Instituição] 

 
Bolsa: Pesquisa 
[Identificar o tipo da bolsa, conforme previsto no artigo 4ºB da Lei 8.958/94, a saber: Bolsa de ensino, extensão, pesquisa ou de estímulo à inovação] 

 
Nível: Mestrado 
[Preencher com o nível do bolsista, ex: doutor, mestre...] 

 
Formação: Eng. Química 
[Preencher com a área de formação, ex: Ciência da Computação, Engenharia...] 

 
Valor: R$7.200,00 
[Preencher com o valor mensal previsto da bolsa] 

 

Período: 12 Meses 
[Preencher com o período em meses que o bolsista irá atuar no projeto] 

 
Vínculo: Pesquisador 
[Preencher com o vínculo do bolsista na Instituição, ex: servidor (especificar departamento e cargo), aluno (especificar curso), pesquisador temporariamente agregado 

(visitante)] 

 
 
Atividades:  
[Preencher com as atividades a serem desempenhadas pelo bolsista] 

 

- Pesquisa e busca de informações sobre os assuntos relacionados ao tema proposto, tanto no nível nacio-

nal como internacional;  
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- Desenvolvimento de metodologia de estudo pertinente a projetos de pesquisa & desenvolvimento tecno-

lógico de combate e prevenção da corrosão; 

 - Levantamento e consolidação dos dados referentes ao tema, obtidos em campo e que vão ao encontro 

das necessidades dos clientes interessados e do desenvolvimento das análises; 

 

Norma vigente e suas atualizações: NGQ 131- INT (1 quantidades) 
[Preencher com o número da norma/portaria que regulamenta a concessão de bolsas da Instituição] 

 
Bolsa: Pesquisa 
[Identificar o tipo da bolsa, conforme previsto no artigo 4ºB da Lei 8.958/94, a saber: Bolsa de ensino, extensão, pesquisa ou de estímulo à inovação] 

 
Nível: Mestrado 
[Preencher com o nível do bolsista, ex: doutor, mestre...] 

 
Formação: Eng. Química 
[Preencher com a área de formação, ex: Ciência da Computação, Engenharia...] 

 
Valor: R$4.800,00 
[Preencher com o valor mensal previsto da bolsa] 

 

Período: 12 Meses 
[Preencher com o período em meses que o bolsista irá atuar no projeto] 

 
Vínculo: Pesquisador 
[Preencher com o vínculo do bolsista na Instituição, ex: servidor (especificar departamento e cargo), aluno (especificar curso), pesquisador temporariamente agregado 

(visitante)] 

 
Atividades:  
[Preencher com as atividades a serem desempenhadas pelo bolsista] 

 

- Pesquisa e busca de informações sobre os assuntos relacionados ao tema proposto, tanto no nível nacio-

nal como internacional;  

- Desenvolvimento de metodologia de estudo pertinente a projetos de pesquisa & desenvolvimento tecno-

lógico de combate e prevenção da corrosão; 

 - Levantamento e consolidação dos dados referentes ao tema, obtidos em campo e que vão ao encontro 

das necessidades dos clientes interessados e do desenvolvimento das análises; 

 
 
Norma vigente e suas atualizações: NGQ 131- INT (1 quantidades) 
[Preencher com o número da norma/portaria que regulamenta a concessão de bolsas da Instituição] 

 
Bolsa: Pesquisa 
[Identificar o tipo da bolsa, conforme previsto no artigo 4ºB da Lei 8.958/94, a saber: Bolsa de ensino, extensão, pesquisa ou de estímulo à inovação] 
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Nível: Graduação 
[Preencher com o nível do bolsista, ex: doutor, mestre...] 

 
Formação: Eng. Química 
[Preencher com a área de formação, ex: Ciência da Computação, Engenharia...] 

 
Valor: R$4.800,00 
[Preencher com o valor mensal previsto da bolsa] 

 

Período: 12 Meses 
[Preencher com o período em meses que o bolsista irá atuar no projeto] 

 
Vínculo: Pesquisador 
[Preencher com o vínculo do bolsista na Instituição, ex: servidor (especificar departamento e cargo), aluno (especificar curso), pesquisador temporariamente agregado 

(visitante)] 

 
Atividades:  
[Preencher com as atividades a serem desempenhadas pelo bolsista] 

 

- Pesquisa e busca de informações sobre os assuntos relacionados ao tema proposto, tanto no nível nacio-

nal como internacional;  

- Desenvolvimento de metodologia de estudo pertinente a projetos de pesquisa & desenvolvimento tecno-

lógico de combate e prevenção da corrosão; 

 - Levantamento e consolidação dos dados referentes ao tema, obtidos em campo e que vão ao encontro 

das necessidades dos clientes interessados e do desenvolvimento das análises; 

 
Norma vigente e suas atualizações: NGQ 131- INT (1 quantidades) 
[Preencher com o número da norma/portaria que regulamenta a concessão de bolsas da Instituição] 

 
Bolsa: Pesquisa 
[Identificar o tipo da bolsa, conforme previsto no artigo 4ºB da Lei 8.958/94, a saber: Bolsa de ensino, extensão, pesquisa ou de estímulo à inovação] 

 
Nível: Mestrado 
[Preencher com o nível do bolsista, ex: doutor, mestre...] 

 
Formação: Eng. Química 
[Preencher com a área de formação, ex: Ciência da Computação, Engenharia...] 

 
Valor: R$4.800,00 
[Preencher com o valor mensal previsto da bolsa] 

 

Período: 12 Meses 
[Preencher com o período em meses que o bolsista irá atuar no projeto] 

 
Vínculo: Pesquisador 
[Preencher com o vínculo do bolsista na Instituição, ex: servidor (especificar departamento e cargo), aluno (especificar curso), pesquisador temporariamente agregado 

(visitante)] 
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Atividades:  
[Preencher com as atividades a serem desempenhadas pelo bolsista] 

 

- Pesquisa e busca de informações sobre os assuntos relacionados ao tema proposto, tanto no nível nacio-

nal como internacional;  

- Desenvolvimento de metodologia de estudo pertinente a projetos de pesquisa & desenvolvimento tecno-

lógico de combate e prevenção da corrosão; 

 - Levantamento e consolidação dos dados referentes ao tema, obtidos em campo e que vão ao encontro 

das necessidades dos clientes interessados e do desenvolvimento das análises; 

 
Pessoa Física – Pagamento de autônomos 
[Preencher com a previsão de pagamentos a autônomos que serão realizados e detalhar o tipo de serviço que será contratado. Há limitação de 03 (três) pagamentos por 

ano para o mesmo prestador de serviço] 

 

 Necessidade de contratação de profissional para gestão e apoio administrativo na gestão do 

laboratório, auxiliando principalmente na elaboração e emissão de documentos, sendo responsável 

pela digitação de tabelas, dados, notas, laudos e textos, além de cuidar de sua formatação. Para que 

a demanda seja executada de acordo com o cronograma dos projetos.  

 Necessidade de contratação de profissional para realização de planejamento contábil.  

 Necessidade de contratação de profissional para realização de planejamento jurídico e de 

Engenharia.  

 Necessidade de contratação de profissional para realização de consultoria. 

 
 
Pessoa Jurídica – Prestação de serviços 
[Listar os tipos de serviços que serão contratados durante a execução do programa] 

 
 MEI - Necessidade de contratação de profissional para apoio técnico.  

 Serviço de manutenção, instalação de equipamentos, incluindo ar-condicionado e plataformas para 

ar-condicionado;  

 Contratação de empresa para manutenção e calibração de equipamentos e instrumentos - Manter os 

equipamentos e instrumentos do laboratório em perfeita condição de uso; 

 Chaveiro (confecção de chaves, troca de fechaduras, conserto de dobradiças, confecção de carimbo, 

etc.);  

 Contratação de empresa para confecção de dispositivos de ensaio e corpos de prova - Atender 

necessidades específicas oriundas de projetos de pesquisa e prestação de serviço no que diz respeito 

à realização de ensaios; 
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 Contratação de empresa para fornecimento de alimentação - Custear alimentação durante a 

realização de eventos/reuniões  

 Contratação de empresa para organização de eventos - permitir a realização de workshops, 

seminários, confraternização englobando a equipe do laboratório bem como participantes externos. 

 Serviços de transportadoras, fretes;  

 Serviços de análises laboratoriais externas;  

 Inscrição em cursos e congressos;  

 Manutenção predial;  

 Aluguel de veículos;  

 Contratação de serviços de apoio para estudos específicos;  

 Confecção de materiais de divulgação;  

 Transporte – deslocamento de profissionais para entrega ou necessidade de aquisição de materiais 

necessários as atividades do projeto (Uber, taxi, combustível);  

 Correios – necessidade de envio de Relatório Técnico e amostras. 

 
Obras e instalações 
[Prever os tipos de obras e instalações que serão contratadas durante a execução do programa, tais como: melhoria da infraestrutura laboratorial ou construção de anexos 

ou salas no laboratório] 

 
 Contratação de empresa para melhoria da infraestrutura do laboratório, como troca de piso, 

implementação de armários, bancadas, janelas, portas, abertura de paredes, pintura, etc. 

 
Equipamento e material permanente 
[Listar os tipos de bens e materiais permanentes a serem adquiridos. Importante lembrar que para bens importados deverão ser previstas as taxas de fechamento de 

câmbio e despesas acessórias] 

Aquisição de equipamentos ou materiais necessários para complementação da estrutura do laboratório em 

geral, como por exemplo:  

 Impressora; 

 Notebook; 

 Desktop; 

 Tablet; 

 Máquina fotográfica; 

 Ar condicionado; 

 Televisão; 
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 Móveis para equipar o laboratório; 

 Eletrodoméstico para copa; 

 Equipamentos e instrumentos laboratoriais - Atender a demandas especificas de projetos e/ou 

modernizar parque de equipamentos do laboratório; 

 Ferramentas elétricas e mecânicas - Auxiliar na construção/montagem e operação dos dispositivos 

de ensaio; 

 Filtro. 

Caberá, em casos específicos, o pagamento de reembolso de despesas, desde que sejam seguidos os 

procedimentos administrativos informados pela FACC. 

7. Fonte de recursos 
[Fazer uma estimativa do recebimento anual do programa para projetos de P&D e serviços que serão oferecidos pelo laboratório] 

 

Os recursos advirão do resultado da pesquisa e desenvolvimento, prestação de serviços, eventos e/ou cursos. 

Os valores serão definidos considerando o objetivo e a complexidade do trabalho a ser desenvolvido em cada 

caso. Estima-se que cerca de R$ 1.000.000,00 possam ser arrecadados por ano. 

8. Remuneração da FACC 
[Esse percentual é fixo e será aplicado sobre os recursos recebidos] 

A FACC será remunerada em 10% pela gestão administrativa e financeira deste programa. O percentual será 

aplicado sobre os recursos aportados. 

9. Ressarcimento Institucional 
[Preencher os percentuais deste item conforme previsto nas normas internas de cada órgão executor] 

 

Sobre todos os valores aportados na conta bancária do programa, caberá 5% (cinco por cento) de 

recolhimento à União via GRU emitida pela Instituição apoiada e 10% (dez por cento) a ser creditado na conta 

INTINSTITUCIONAL a título de apoio institucional à Executora. 

 

Assinado eletronicamente por: 

Instituto Nacional de Tecnologia - INT 

Ieda Maria Vieira Caminha 
Diretora 
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Denise Souza de Freitas 
Coordenador do Projeto 
 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica - FACC 

Francisco Roberto Leonardo 
Diretor Geral 
 
Flávio Barbosa Toledo 
Diretor Administrativo-Financeiro 
 
 
 
Testemunha: 
 
Lisiane Gonçalves Lima 
Coordenador substituto 
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Condições gerais para a execução de Programas Laboratoriais 

Não é permitida a manutenção de programa laboratorial com saldo remanescente sem aporte de 

recursos por mais de 12 (doze) meses ou sem movimentação dos recursos por mais de 6 (seis) 

meses, após o seu encerramento, sendo obrigatória a definição da Direção da Instituição Apoiada 

sobre a destinação do referido saldo. 

Caso haja o interesse de utilizar o saldo remanescente deste programa para iniciar um novo projeto, 

deverá ser preenchido um novo plano de trabalho e será aplicado sobre este valor uma nova 

remuneração para a FACC. 

A lista de participantes da equipe executora é inicial, podendo sofrer modificações ao longo da 

execução do programa. As mudanças devem ser comunicadas por escrito à FACC, através de um 

ofício, contendo a assinatura do (a) coordenador (a) do projeto e do (a) dirigente da instituição 

executora, contendo as informações de identificação do referido programa. 

Os pagamentos de pessoas físicas serão apenas para remuneração de serviços eventuais e não 

continuados, sendo permitidos apenas 03 pagamentos no ano para uma mesma pessoa. 

A implantação de cada bolsa ensejará a lavratura de um Termo de Concessão, a ser aprovada 

individualmente pelo (a) dirigente máximo da instituição executora, independentemente da 

vinculação do bolsista. 

Em atendimento ao Parágrafo 1º, Art. 8º da Lei 13.243 de janeiro de 2016, ao assinar este 

documento, o (a) dirigente da instituição apoiada atesta que os serviços técnicos especializados a 

serem prestados no âmbito deste programa são compatíveis com os objetivos da referida Lei, ou 

seja, compreendem atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo. 

Mediante a assinatura deste plano de trabalho o (a) dirigente máximo confere ao (à) Coordenador 

(a) plenos poderes para, junto à FACC, determinar o plano de execução do programa e ações a cada 

passo, comandando dispêndios, contratações e preços por serviços, bem como apreciando e 

aprovando as prestações de contas, à exceção da implantação de bolsas que terão que ser ainda 

individualmente aprovadas pelo (a) Diretor (a) da Instituição Executora. 
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Este plano de trabalho pode ser terminado a qualquer tempo, através de comunicação por escrito 

do (a) dirigente do órgão executor ou pela FACC, preservada a conclusão dos compromissos 

irrevogáveis já assumidos pelas partes. 

Qualquer mudança no plano de trabalho inicial, excetuando a alteração da equipe executora, estará 

sujeita à lavratura de um novo plano aprovado pelas partes. 
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Assinaturas

Iêda Maria Vieira Caminha

CPF: 529.908.427-72

Assinou em 06 fev 2023 às 15:58:27

Denise Souza de Freitas

CPF: 919.335.107-06

Assinou em 07 fev 2023 às 07:07:43

Lisiane Gonçalves Lima

CPF: 077.231.517-56

Assinou em 06 fev 2023 às 16:35:29

Flávio Barbosa Toledo

CPF: 350.604.504-06

Assinou em 06 fev 2023 às 16:23:39

Francisco Roberto Leonardo

CPF: 386.665.457-04

Assinou em 06 fev 2023 às 16:13:18

Log

06 fev 2023, 15:56:43 Operador com email assinatura.gestao@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 criou este documento número 9f286e28-2063-4fcd-82a8-bc05cef1ff3c. Data

limite para assinatura do documento: 08 de março de 2023 (15:50). Finalização automática após

a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

06 fev 2023, 15:56:50 Operador com email assinatura.gestao@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

ieda.caminha@int.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-

mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Iêda Maria Vieira Caminha.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 07 de fevereiro de 2023. Versão v1.20.0.
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06 fev 2023, 15:56:50 Operador com email assinatura.gestao@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

denise.freitas@int.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-

mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Denise Souza de Freitas.

06 fev 2023, 15:56:50 Operador com email assinatura.gestao@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

lisiane.lima@int.gov.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Lisiane Gonçalves Lima.

06 fev 2023, 15:56:50 Operador com email assinatura.gestao@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

flavio@facc10.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Flávio Barbosa Toledo e CPF 350.604.504-06.

06 fev 2023, 15:56:50 Operador com email assinatura.gestao@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

dirgeral@facc10.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Francisco Roberto Leonardo  e CPF 386.665.457-04.

06 fev 2023, 15:58:27 Iêda Maria Vieira Caminha assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

ieda.caminha@int.gov.br. CPF informado: 529.908.427-72. IP: 200.20.196.226. Componente de

assinatura versão 1.442.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 fev 2023, 16:13:19 Francisco Roberto Leonardo  assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

dirgeral@facc10.org.br. CPF informado: 386.665.457-04. IP: 152.84.249.10. Componente de

assinatura versão 1.442.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 fev 2023, 16:23:39 Flávio Barbosa Toledo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail flavio@facc10.org.br.

CPF informado: 350.604.504-06. IP: 200.20.100.52. Componente de assinatura versão 1.442.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 fev 2023, 16:35:29 Lisiane Gonçalves Lima assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

lisiane.lima@int.gov.br. CPF informado: 077.231.517-56. IP: 200.20.196.226. Componente de

assinatura versão 1.442.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 fev 2023, 07:07:43 Denise Souza de Freitas assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

denise.freitas@int.gov.br. CPF informado: 919.335.107-06. IP: 177.26.64.46. Componente de

assinatura versão 1.442.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

07 fev 2023, 09:01:08 Operador com email maria.sousa@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o

documento número 9f286e28-2063-4fcd-82a8-bc05cef1ff3c.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9f286e28-2063-4fcd-82a8-bc05cef1ff3c, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 07 de fevereiro de 2023. Versão v1.20.0.
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