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ESTE ADITIVO É CELEBRADO em 
________________, pelas Partes: 

THIS AMENDMENT IS MADE as of the 
________________, by: 

  
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA., 
sociedade constituída na forma das leis do 
Brasil, com sede na Av. República do Chile 
nº330, Bloco 2, salas 2001, 2301, 2401, 2501, 
3101, 3201, 3301 e 3401, Centro, na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 
20031-170, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ/MF) sob o nº 
10.456.016/0001-67, doravante referida como 
“Shell”; 

SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA., 
company incorporated under the laws of Brazil 
and having its registered office at Av. República 
do Chile nº330, Bloco 2, salas 2001, 2301, 2401, 
2501, 3101, 3201, 3301 e 3401, Centro, City of 
Rio de Janeiro, State of Rio de Janeiro, Zip Code 
20031-170, enrolled with the Brazilian Register 
of Legal Entities (CNPJ/MF) under No. 
10.456.016/0001-67, hereinafter called “Shell”; 

  
OBSERVATÓRIO NACIONAL, com sede 
na R. General José Cristino, 77, na cidade do 
Rio de Janeiro, CEP: 20921-400, inscrita no 
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o nº 
04.053.755/0001-05, neste ato representada de 
acordo com seus documentos constitutivos, 
doravante referida como “Instituto”; e 

OBSERVATÓRIO NACIONAL, with 
headquarters at R. General José Cristino, 77, in 
the city of Rio de Janeiro, Zip Code 20921-400, 
enrolled in the Corporate Taxpayers Registry of 
the Ministry of Finance under no. 
04.053.755/0001-05, herein represented 
pursuant to its organizational documents, 
hereinafter referred to as “Institute”; and 

  
FUNDAÇÃO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DA 
COMPUTAÇÃO CIENTÍICA - FACC, com 
sede na Av. Getúlio Vargas, 333, na cidade do 
Petrópolis, CEP: 25651-075, inscrita no 
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o nº 
06.220.430/0001-03, neste ato representada de 
acordo com seus documentos constitutivos, 
doravante referida como “Fundação”; 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DA 
COMPUTAÇÃO CIENTÍICA - FACC, with 
headquarters at Av. Getúlio Vargas, 333, in the 
city of Rio de Janeiro, Zip Code 25651-075, 
enrolled in the Corporate Taxpayers Registry of 
the Ministry of Finance under no. 
06.220.430/0001-03, herein represented 
pursuant to its organizational documents, 
hereinafter referred to as “Foundation”; 

  
O Instituto e a Fundação são doravante 
referidas em conjunto como “Parceiros de 
Pesquisa” e, individualmente, como “Parceiro 
de Pesquisa”. 

Institute and the Foundation are hereinafter 
jointly referred to as “Research Partners” and 
individually as “Research Partner”. 

  
A Shell, o Instituto e a Fundação são doravante 
referidas em conjunto como “Partes” e, 
individualmente, como “Parte”. 

Shell, the Institute and the Foundation are 
hereinafter jointly referred to as “Parties” and 
individually as a “Party”. 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
WHEREAS: 

  
A.   A Shell e os Parceiros de Pesquisa firmaram 

um Acordo de Cooperação de Pesquisa, 
datado de 14 de janeiro de 2019, com o 
objetivo de desenvolver e realizar um 
projeto de pesquisa científica e de 
desenvolvimento tecnológico em conexão 
com o setor de petróleo e gás natural 
denominado Desenvolvimento de fluxo 
de trabalho para inversão 3D conjunta 
e vinculada de dados geofísicos 

A. Shell and Research Partners entered into a 
Research Cooperation Agreement, dated 
as of January 14th, 2019, with the purpose 
to develop and perform a scientific 
research and technology development 
project in connection with the petroleum 
and natural gas industry named Design of 
a workflow for 3D joint and constrained 
inversion of multiple geophysical data 
sets (the “Agreement”);  
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eletromagnéticos e sísmicos (o 
“Acordo”); 

  
B.   As Partes, de comum acordo, pretendem 

alterar o referido Acordo para inserir novas 
definições, incluir cláusulas referentes às 
Solicitações de Mudanças, reduzir o valor 
total da contribuição financeira da Shell 
sob Acordo, e substituir integralmente o 
Anexo II nos termos do presente termo 
Aditivo (o “Aditivo”); e 

B. The Parties, by mutual agreement, intend 
to amend said Agreement in order to insert 
new definitions, include  clauses regarding 
Change Requests, reduce the total value of 
Shell financial contribution under the 
Agreement, and replace Appendix II in its 
entirety, in accordance with the terms set 
out in this Amendment. (the 
“Amendment”); and 

 
TEM AS PARTES JUSTO E 
CONTRATADO O QUANTO SE SEGUE: 

NOW THEREFORE IT IS AGREED AS 
FOLLOWS: 

  
1. PROPÓSITO 1. PURPOSE 
  
O propósito do presente Aditivo é inserir novas 
definições, incluir cláusulas referentes às 
Solicitações de Mudanças, reduzir o valor total 
da contribuição financeira da Shell sob o 
Acordo, e substituir integralmente o Anexo II 
nos termos do presente termo Aditivo. 

The purpose of this Amendment is to insert 
new definitions, include clauses regarding 
Change Requests, reduce the total value of Shell 
financial contribution under the Agreement, 
and replace Appendix II in its entirety, in 
accordance with the terms set out in this 
Amendment. 

 
2. ALTERAÇÕES 

 
2. AMENDMENTS 

 
2.1. As Partes concordam em inserir no Acordo 
as seguintes definições: 
 

 
2.1. The Parties agree to insert in the Agreement 
the following definitions: 

“Anexos I e II” significam os Anexos I e II presentes 
neste Acordo e suas possíveis alterações, conforme 
disposto nas Cláusulas 2.2 e 2.3. 

“Appendixes I and II” means Appendix I and II 
attached to this Agreement and its possible 
modifications, as per Clauses 2.2 and 2.3.  

“Solicitação de Mudança” significa toda e qualquer 
solicitação feita no PROMPT ou através de Formulário 
de Solicitação de Mudança (i) pelo Pessoal Chave do 
Instituto ao Fiscal da Shell ou (ii) pelo Fiscal da Shell 
ao Pessoal Chave do Instituto.  

“Change Request” means any and all request made via 
PROMPT or Change Request Form (i) by the Institute 
Key Personnel to Shell Monitor or (ii) by Shell Monitor 
to Institute Key Personnel. 

“PROMPT” significa Sistema de Gerenciamento de 
Projetos da Shell 
“Formulário de Solicitação de Mudança” significa o 
formulário presente no Anexo IV a este Acordo.” 
 

“PROMPT” means Shell Project Management System 
 
“Change Request Form” means the form present in the 
Appendix IV of this Agreement.” 
 
 

2.1.1 As Partes concordam em substituir, em 
todo o Acordo, o termo “Leis Antissuborno” 
por “Leis Anticorrupção”, com a seguinte 
definição: 
 
“Leis Anticorrupção” significa (a) a Lei dos Estados 
Unidos sobre a Prática de Corrupção no Exterior, de 
1977; (b) a Lei Antissuborno do Reino Unido, de 
2010; e (c) todas as leis e regulamentos federais, 
regionais, provinciais, estaduais, municipais ou locais 
aplicáveis que vedem a prática de evasão fiscal, lavagem 

2.1.1.The Parties agree to replace, in the entire 
Agreement, the term “Anti-Bribery Laws” for 
“Anti-Corruption Laws”, with the following 
the definition: 
 
“Anti-Corruption Laws” means (a) the United 
States Foreign Corrupt Practices Act of 1977; (b) the 
United Kingdom Bribery Act 2010; and (c) all 
applicable national, regional, provincial, state, 
municipal or local laws and regulations that prohibit 
tax evasion, money laundering or otherwise dealing in 
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de dinheiro ou qualquer outra forma de negociação com 
o produto de atividades criminosas ou a prática de 
suborno, o oferecimento de gratificações ilegais, 
pagamentos facilitadores ou outros benefícios a 
qualquer Funcionário Público ou qualquer outra 
pessoa; 
 
2.2    As Partes acordam em inserir as seguintes 
cláusulas no Acordo:  

the proceeds of crime or the bribery of, or the providing 
of unlawful gratuities, facilitation payments, or other 
benefits to, any Government Official or any other 
person.; 
 
 
 
2.2   The Parties agree to insert the following 
clauses in the Agreement: 
 

2.2. O presente Acordo e seus Anexos I e II poderão ser 
alterados mediante a aprovação, pela Shell, de uma 
Solicitação de Mudança, desde que tais alterações (i) não 
causem prejuízos à pesquisa e (ii) sejam tecnicamente 
justificadas, e apenas nos seguintes casos: 

2.2 This Agreement and its Appendixes I and II may 
be modified by a Change Request, approved by Shell, 
provided that such modifications (i) do not cause any 
losses to the research and (ii) are technically justified, and 
exclusively in the following cases: 

a) realocar fundos entre os itens de linha de orçamento 
existentes no Anexo II, desde que não haja majoração 
no valor total da contribuição da Shell neste Acordo;  
b) uso do rendimento financeiro para o benefício do 
Projeto, conforme disposto na Cláusula 6.7 deste 
Acordo;  

a) reallocate funds between existing budget line items in 
Appendix II, provided that the total Shell contribution 
under this Agreement is not increased;  
b) use of the accrued revenues for the benefit of the Project, 
as per Clause 6.7 of this Agreement;  

c) alteração das datas de pagamento das parcelas 
previstas no Cronograma de Pagamento, conforme 
disposto no Anexo II deste Acordo; 

c) changes to the payment dates as presented in the 
Schedule of Payment, in Appendix II of this Agreement; 

d) redução no valor dos itens de linha de orçamento 
existentes no Anexo II deste Acordo; 

d) reduction of existing budget line items value in 
Appendix II of this Agreement; 

e) alterações na equipe (ex. tipo de remuneração, horas 
dedicadas ao projeto e remuneração) e despesas incorridas 
pela equipe (ex. passagens, diárias ou ajuda de custo, 
tipo de viagens) 

e) changes in the team (e.g. type of remuneration, hours 
dedicated to the project and remuneration) and expenses 
incurred by the team (e.g. tickets, daily or cost aid, type 
of travel); 

f) quantidade, procedência e preço do material de 
consumo, equipamentos e material permanente, outros 
bens e direitos de caráter permanente 

f) quantity, origin and price of consumables, equipment 
and permanent material, other goods and rights of a 
permanent nature. 
 

2.3. As Solicitações de Mudanças descritas na Cláusula 
2.2 somente alterarão o Acordo e/ou seus Anexos I e 
II – sem a necessidade de assinatura de um termo aditivo 
a este Acordo – quando aprovadas expressamente pelo 
Fiscal da Shell no PROMPT ou no Formulário de 
Solicitação de Mudança.  

2.3 The Change Requests described in Clause 2.2 will 
change the Agreement and/or its Appendixes I and II 
– without the need of a signed amendment to this 
Agreement - provided that they are expressly approved 
by Shell Monitor in PROMPT or in the Change 
Request Form. 
 

2.4. Alterações ao Acordo ou a seus Anexos não 
expressamente previstas na Cláusula 2.2 somente 
poderão ser feitas mediante a assinatura de um aditivo 
assinado entre as Partes. Isto inclui, mas não se limita 
a: 
a) mudança de prazo contratual, conforme disposto na 
Cláusula 2 deste Acordo; e 
b) aumento da contribuição financeira da Shell, conforme 
disposto na Cláusula 6.2 deste Acordo.” 
 

2.4 Any changes to the Agreement or its Appendices not 
expressly listed in Clause 2.2 shall only be made by 
means of a signed amendment by the Parties. This 
includes, but is not limited to: 
 
a) change contract duration, described in Clause 2 of the 
Agreement; and 
b) increase Shell’s financial contribution, established in 
Clause 6.2 of the Agreement.” 

2.3. As Partes concordam em incluir as 
Cláusulas 3.5 e 3.6 no Acordo, para inclusão do 
nome do pesquisador responsável pelo Projeto 
e a possibilidade de sua alteração, assim como 

2.3 The Parties agree to include Clauses 3.5 and 
3.6 in the Agreement, for the inclusion of the 
name of the main researcher of this Project and 
the possibility of its modification as well as Shell 
Monitor, with a prior e-mail approval: 

DocuSign Envelope ID: B0079DE0-670B-4ED2-BB0E-C753CF96E821



do Fiscal da Shell, mediante aprovação de e-
mail: 
“3.5 O pesquisador responsável pelo Projeto será Sergio 
Luiz Fontes. Seus dados de contato são: 
Observatório Nacional/MCTI 
Rua General José Cristino, 77 
CEP 20.921-400 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
telefone: +55-21-2580-0332 
E-mail: sergio@on.br 
 
3.6. Tanto o Fiscal da Shell quanto o pesquisador 
responsável descritos neste Acordo poderão ser alterados 
mediante solicitação escrita por meio de e-mail à outra 
Parte.” 
 

 
“3.5 The main researcher of this Project shall be Sergio 
Luiz Fontes. His contact details are: 
Observatório Nacional/MCTI 
Rua General José Cristino, 77 
CEP 20.921-400 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 
Phone: +55-21-2580-0332 
E-mail: sergio@on.br 
 
3.6. Shell Monitor and the main researcher described in 
this Agreement can be modified with a prior written 
request via e-mail to the other Party.” 

2.4. As Partes concordam em reduzir o valor do 
Projeto, presente na Cláusula 6.2, caput, do 
Acordo de Cooperação, conforme nova 
redação da Cláusula abaixo: 
 
“6.2    Em contraprestação à realização do Projeto e à 
concessão de direitos à Shell sob este Acordo, a Shell 
deverá transferir à Fundação, para o benefício do 
Instituto, o valor de R$9,061,916.74 (nove milhões 
sessenta e um mil novecentos dezesseis reais e setenta e 
quatro centavos) em várias parcelas de acordo com o 
ANEXO II sujeito aos demais termos e condições desta 
Cláusula 6 e suas sub-cláusulas. 
 
 
2.5. As Partes acordam em inserir a seguinte 
cláusula no Acordo a fim de estabelecer que 
somente mediante autorização prévia, a marca 
Shell poderá ser usada pelos Parceiros de 
Pesquisa:  
8.5.1 Sem a autorização específica, prévia e por escrito 
da Shell, os Parceiros de Pesquisa não poderão fazer uso 
da marca Shell. No caso de solicitação de uso da marca 
Shell, uma carta de consentimento deverá ser enviada aos 
Parceiros de Pesquisa com os termos e condições da Shell 
relacionados ao uso da marca Shell. 
 

2.4. The Parties agree to reduce the value of the 
Project, present in Clause 6.2, caput of the 
Agreement, as per new wording of the Clause 
below: 
 
“6.2 In consideration of the carrying out of the 
Project and the grant of rights to Shell under this 
Agreement, Shell shall transfer to the Foundation, for 
the benefit of the Institute, the value of R$9,061,916.74 
(nine million sixty-one thousand nine hundred sixteen 
reais and seventy-four cents) in several instalments in 
accordance with APPENDIX II, subject to the other 
terms and conditions set out in this Clause 6 and its sub-
clauses. 
 
2.5. The Parties agree to insert the following 
clause in the Agreement to establish that only 
with prior consent will the Research Partners be 
able to use the Shell brand:  
 
8.5.1 Without specific, previous and written 
authorization from Shell, the Research Partners shall 
not use the Shell trademark. In case of request to use the 
Shell trademark, a consent letter shall be sent to the 
Research Partners with the terms and conditions of the 
use of Shell trademark. 
 

2.6. As Partes acordam em alterar a cláusula 24, 
conforme abaixo:  
“24. Salvo clausulas 2.2 e 2.3, este Acordo não poderá 
ser aditado ou modificado verbalmente, de modo que 
nenhum aditivo ou modificação surtirá efeitos salvo se 
efetivados por escrito e assinados por representantes 
devidamente autorizados de cada uma das Partes.” 
 

2.6. The Parties agree to modify clause 24, as 
per below: 
“24. Except for clauses 2.2 and 2.3, this Agreement 
may not be amended or modified orally, and no 
amendment or modification shall be effective unless it is 
in writing and signed by the authorized representatives of 
each of the Parties.” 
 

2.7. As Partes acordam em inserir o Anexo V 
(Formulário de Solicitação de Mudança) no 
Acordo, conforme disposto no Anexo I a este 
Aditivo. 
 

2.7. The Parties agree to insert Appendix V 
(Change Request Form) to the Agreement, as 
per Appendix I to this Amendment.  
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2.8. As Partes acordam em substituir 
integralmente o Anexo II do Acordo pelo seu 
equivalente atualizado, constante no Anexo II 
deste Aditivo. 
 

2.8. The Parties agree to replace Appendix II in 
its entirety Appendix II of this Agreement by its 
updated equivalents attached to this 
Amendment as Appendix II.  
 

2.9.  As Partes acordam em substituir o 
Cronograma de Desembolsos, listado no Anexo 
II do Acordo, pelo seu equivalente atualizado, 
constante no Anexo III deste Aditivo. 
 
2.10.  As Partes acordam em substituir 
integralmente o Anexo IV, pelo seu equivalente 
atualizado, constante no Anexo IV deste 
Aditivo. 
 
2.11. As Partes acordam em modificar o 
número do contrato para BR0065. 

2.9. The Parties agree to replace the Payment 
Schedule, listed in Appendix II of the 
Agreement, by its updated equivalents attached 
to this Amendment as Appendix III.  
 
2.10. The Parties agree to replace the Invoicing 
Instructions, by its updated equivalents attached 
to this Amendment as Appendix IV. 
  
 
2.11. The Parties agree to modify the contract 
number to BR0065. 

 

 

3. ENTRADA EM VIGOR 

 

 

3. COMMENCEMENT  

3.1    Este Aditivo entra em vigor na data que a 
última Parte o assinar.  

3.1     This Amendment shall come into effect 
in the signature date by the last Party. 

  

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 4. MISCELLANEOUS 

4.1    Ficam ratificadas e mantidas, sem qualquer 
alteração, todas as demais cláusulas e condições 
do Acordo que não tenham sido expressamente 
alteradas por este Aditivo. 

4.1    All other clauses and conditions of the 
Agreement that are not expressly amended by 
this Amendment are hereby ratified and 
maintained, without any changes.  

  

4.2    Todas as expressões iniciadas em caixa alta 
neste Aditivo terão o significado a elas atribuído 
no Acordo, a não ser que sejam especificamente 
definidas de outra forma neste Aditivo.    

 

ESTANDO, ASSIM, AS PARTES JUSTAS E 
CONTRATADAS, firmam este Aditivo em três 
vias originais, nos locais e nas datas abaixo 
especificados. 

 

4.2    Any capitalized term used herein shall have 
the meaning ascribed to such term in the 
Agreement, unless specifically defined 
otherwise in this Amendment. 

 

AS WITNESS WHEREOF, the Parties have 
caused this Amendment to be executed in three 
counterparts at the places and on the dates 
specified below. 

For and on behalf of | Por e em nome da: SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA. 
 
Signature/Assinatura: ……………………… 

By/Por:  ……………………………………. 

Title/Cargo:  ………………………………. 

Place/Lugar: ……………………………….. 

Date/Data: ………………………………… 

Signature/Assinatura: …………………… 

By/Por:  …………………………………. 

Title/Cargo:  ……………………………. 

Place/Lugar: ……………………………. 

Date/Data: ………………………………. 
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For and on behalf of | Por e em nome da: OBSERVATÓRIO NACIONAL 

Signature/Assinatura: …………………… 

By/Por:  …………………………………. 

Title/Cargo:  ……………………………. 

Place/Lugar: ……………………………. 

Date/Data: ………………………………… 
 
For and on behalf of | Por e em nome da: FUNDAÇÃO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍICA - FACC 
 
Signature/Assinatura: ……………………… 

By/Por:  ……………………………………. 

Title/Cargo:  ………………………………. 

Place/Lugar: ……………………………….. 

Date/Data: ………………………………… 

Signature/Assinatura: …………………… 

By/Por:  …………………………………. 

Title/Cargo:  ……………………………. 

Place/Lugar: ……………………………. 

Date/Data: ………………………………. 
 
Testemunhas/Witnesses 
 

Signature/Assinatura: ………………………… 

By/Por:  ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature/Assinatura: ……………………… 

By/Por:  ……………………………………. 
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ANEXO I 
 

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 
MUDANÇA 

APPENDIX I 
 

CHANGE REQUEST FORM 

 

 

 

 

 

 

 

Control Number: Date:

Contract number:

Project Name:

Change Title:

Estimated Costs (if any):

Implementation timing:

Type

HSSE / Integrity

Scope / Schedule / Cost

Reputation / External 

Interfaces

ANP Levy Qualification

Supplier/University  

Project Manager

Shell Project Manager

CHANGE REQUEST FORM 

Description of Proposed Change:  
(List all attached supporting documentation including revision numbers if applicable - Mark-up relevant information within attached documentation for ease of reference)

 INITIATION
(To be filled by Originator)

Originator name: 

ANP Project nr:

 Justification / Benefit of Change:
 (Examples of benefits: Improve Safety, Environment, Reliability, Effectiveness)

Approval date:

 APPROVAL SECTION
(To be filled by Research Partner and approved by other Participants)

Comments, Recommendations and Actions:

 Impact Assessment:
(The following assessment provides order of magnitude estimates of the impact to implement the Potential Change)

Impact / Risk Mitigation

Proposed Actions - Way forward

02 - 

01 -

Approval date:

Approved Rejected Approved with Comments

Immediately 2-4 months Long Term

DocuSign Envelope ID: B0079DE0-670B-4ED2-BB0E-C753CF96E821



ANEXO II 
 

ORÇAMENTO DO PROJETO  

APPENDIX II 
 

RESEARCH AND DEVELOPMENT 
PROJECT BUDGET 
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As Despesas com Equipe Executora previstas na Tabela F do Orçamento do Projeto, no Anexo II, 

são estimadas e máximas, devendo os Parceiros de Pesquisa, em suas prestações de contas, 

informar o valor efetivamente gasto para cada membro da equipe, incluindo aquele relativo a 

encargos e benefícios, nos termos da cláusula 11.3.c deste Acordo.  Os Parceiros de Pesquisa 

declaram que quaisquer valores cobrados em dissonância com o aqui previsto deverão ser 

devolvidos à Shell, conforme cláusula 18 deste Acordo. 
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ANEXO III - CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 

 

Parcela 1

P&D

Parcela 2

P&D

Parcela 3

P&D

Parcela 4

P&D

VALOR POR 

ELEMENTO DE 

DESPESA (R$)

VALOR POR 

CATEGORIA (R$)

-R$                           

198,000.00R$                    198,000.00R$            

-R$                           

 R$                   838,000.00 1,066,488.75R$                 761,292.52R$                    1,025,830.92R$                 3,691,612.19R$         

 R$                      10,000.00 10,000.00R$                      11,000.00R$                      11,000.00R$                      42,000.00R$               

-R$                           

 R$                      85,500.00 86,000.00R$                      5,999.90R$                        10,300.00R$                      187,799.90R$            

 R$                   222,000.00 222,000.00R$                    53,940.00R$                      69,060.00R$                      567,000.00R$            

 R$                   204,928.80 237,328.80R$                    342,328.80R$                    328,528.80R$                    1,113,115.20R$         

 R$                   400,000.00 420,000.00R$                    547,070.00R$                    352,000.00R$                    1,719,070.00R$         

 R$                      39,600.00 39,600.00R$               

 R$                      97,921.44  R$                      81,816.44  R$                      98,548.13  R$                      97,643.85 375,929.86R$            

 R$                   594,212.91  R$                   188,724.16  R$                   153,783.16  R$                   191,069.36 1,127,789.59R$         

-R$                           

2,690,163.15R$                2,312,358.15R$                1,973,962.51R$                2,085,432.93R$                

RECURSOS DE CONTRAPARTIDA DOS EXECUTORES

RECURSOS DE OUTRAS FONTES APLICADOS AO PROJETO/PROGRAMA

2,690,163.15R$                2,312,358.15R$                1,973,962.51R$                2,085,432.93R$                

 Janeiro/2019

- Emissão de nota fiscal após 

assinatura do contrato e registro e 

criação do mesmo no sistema 

Shell 

 Janeiro/2020

- Emissão do Relatório Técnico 

intermediário - 12 meses 

- Entrega do Relatório Financeiro 

Parcial 1

- Emissão de nota após avaliação 

e aprovação dos relatórios 

 Abril/2021

- Emissão do Relatório Técnico 

intermediário - 24 meses 

- Entrega do Relatório Financeiro 

Parcial 2

- Emissão de nota após avaliação 

e aprovação dos relatórios 

 Janeiro/2022

- Emissão do Relatório Técnico 

intermediário - 36meses 

- Entrega do Relatório Financeiro 

Parcial 3

- Emissão de nota após avaliação 

e aprovação dos relatórios 

VALOR TOTAL DO PROJETO (R$) 9,061,916.74R$                                                       

DESPESAS COM RECURSOS DA CLÁUSULA DE P,D&I 9,061,916.74R$                                                       

-R$                                                                        

-R$                                                                        

O
U

T
R

A
S

 

D
E

S
P

E
S

A
S

 E
 

T
R

IB
U

T
O

S

DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO

1,543,319.45R$              

DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

RESSARCIMENTO DE CUSTOS INDIRETOS

TRIBUTOS

D
E

S
P

E
S

A
S

 C
O

R
R

E
N

T
E

S

PAGAMENTO DA EQUIPE

Previsão de emissão da nota fiscal (pagamento 60 dias após emissão da nota fiscal)

ELEMENTO DE DESPESA

USO DE RECURSOS DA CLÁUSULA DE 

P,D&I

D
E

S
P

E
S

A
S

 D
E

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U

R
A

EQUIPAMENTO OU MATERIAL PERMANENTE 

NACIONAL

198,000.00R$                 EQUIPAMENTO OU MATERIAL PERMANENTE 

IMPORTADO

OBRA OU INSTALAÇÃO

7,320,597.29R$              

MATERIAL DE CONSUMO NACIONAL

MATERIAL DE CONSUMO IMPORTADO

PASSAGEM

DIÁRIA OU AJUDA DE CUSTO

SERVIÇO DE TERCEIROS

OUTROS BENS E DIREITOS DE CARÁTER 

PERMANENTE
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ANEXO IV – INSTRUÇÕES ADMINISTRATIVAS 

O faturamento dos serviços prestados pelo PARCEIRO DE PESQUISA para a SHELL (emissão de 

NF de serviços) deverá considerar a filial recebedora do serviço, conforme detalhado na tabela abaixo. 

Será necessário que cada fornecedor verifique a natureza do serviço prestado, se diretamente para as 

operações de produção FPSOs ou para as bases de operações logísticas.  

É importante ressaltar que devem ser observadas as exceções quanto aos serviços descritos na 

legislação federal de ISSQN (Lei Complementar 116/2003), principalmente no que se refere às 

exceções previstas no Art. 3º da referida legislação. Neste sentido, ao emitir a Nota Fiscal de Serviços, 

o PARCEIRO DE PESQUISA deverá observar o local onde foi executado o serviço conforme 

acordado no Contrato e incluir no documento fiscal o local da execução (município), independente 

do endereço do faturamento do tomador do serviço. 

Operações / Serviços prestados em: Endereço para faturamento: 

Projetos de Pesquisa e 

Desenvolvimento 

SHELL Sede 

SHELL Brasil Petróleo Ltda. 

CNPJ: 10.456.016/0001-67 

I.E: ISENTO / I.M: 426924-1 

Endereço: Av. República do Chile nº 330, Bloco 2, salas 2001, 2301, 

2401, 2501, 3101, 3201, 3301 e 3401 - Centro - Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 20031-170 

Todas as Notas Fiscais de Serviço e Notas de Débito, bem como seus respectivos documentos de 

suporte, deverão ser enviados para os e-mails SBRASEP-RD-AP@shell.com e  SBRASEP-UA-

AP@shell.com, em formato PDF (limitação de tamanho de arquivo de 10MB), contendo todas as 

informações citadas abaixo – as Notas Fiscais serão disputadas (e automaticamente não 

processadas), caso estes requerimentos não sejam  cumpridos: 

a) Número da Nota Fiscal e data. 

b) Descrição detalhada do serviço: descrição do serviço e código de serviço do ISS (de acordo 
com a Lista Anexa da Lei Complementar 116/2003 - 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm). 

c) Especificar o  nome do Projeto por Nota Fiscal.   O Projeto deverá ser citado no campo 
texto na Nota Fiscal. 

 Não efetuar cobranças de diferentes Projetos em uma mesma Nota Fiscal.  

Em caso de dúvida,  entre em contato com o responsável SHELL pela solicitação do serviço 

antes de emitir a Nota Fiscal. 

d) Nome do “Invoice Processor” (Ieda Barbosa, e-mail: ieda.barbosa@shell.com, código de 
usuário BRIBA3). 

e) Requisitante do serviço (Nome e número de telefone do requisitante SHELL do serviço, 
conforme tabela 1, a seguir). 

f) Número da Ordem de Compra (PO): 45xxxxxxxx ou 49xxxxxxxx. 

g) Número do Contrato SHELL, quando aplicável: 46xxxxxxxx ou CWxxxxx. 
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h) Termos de Pagamento da Nota Fiscal: incluindo descontos e indicação clara e visível de 
antecipações realizadas, para liquidação de adiantamentos concedidos pela SHELL. 

i) Boleto Bancário: Todos os pagamentos são realizados via depósito em conta. Boletos não 
devem ser enviados. Em casos excepcionais, havendo obrigatoriedade de emissão de 
boleto pela sua empresa, este deverá ser entregue juntamente com a Nota Fiscal. Não serão 
aceitos boletos encaminhados separadamente. O Boleto deverá ser emitido com “pagamento 
contra apresentação”. A SHELL irá acatar a data de pagamento acordada nos termos do 
contrato. 

j) Retenção de Tributos (IRRF, PIS/COFINS/CSLL, INSS e ISS (e CIDE, nas remessas para 
o exterior)):A Retenção de Tributos deverá ser parte da Nota Fiscal. Informar tipo de tributo, 
percentual, valor a ser retido e, no caso de INSS, também o valor de base para cálculo do 
imposto (verifique Tabela 2, a seguir). 

k) Documentos Suporte: Inclua toda a documentação de suporte para o pagamento da Nota 
Fiscal, se necessário, lembrando que cada Nota Fiscal deverá ter sua própria documentação 
de suporte (serviços: Proforma e time-sheet assinados por um representante SHELL, 
comprovante de despesa, etc). 

l) Seus documentos serão escaneados, logo eles devem ser legíveis, com fontes de tamanho 
médio e fundo branco. O escaner lê fibras de papel reciclado e outras marcas de textura, 
tornando difícil a leitura dos dados.  

m) Caso haja necessidade de Carta de Correção, é necessário enviar novamente a Nota Fiscal 
com toda a documentação suporte, incluindo a Carta de Correção para os emails SBRASEP-
RD-AP@shell.com e  SBRASEP-UA-AP@shell.com. 

A data de corte para emissão de notas de serviço é, no máximo, até todo dia 20 de cada mês.  

Tabela 1: 

Requisitante do Serviço E-mail 

Fabio Pires Fabio.Pires@shell.com 

Leandro Pinheiro Leandro.Pinheiro@shell.com  

Sara Ohara Sara.Ohara@shell.com 

Wagner Daraia Wagner.Daraia@shell.com 

IMPORTANTE: 

1. Para que o ISS seja corretamente retido é importante que sua Nota Fiscal contenha: 

a) Local onde o serviço foi efetuado, detalhando se foi “onshore” ou “offshore”. 
b) Para os serviços faturados contra as unidades da SHELL localizadas no Município do 

Rio de Janeiro, quando o prestador estiver localizado fora do referido Município, deverá 
ser informado na Nota Fiscal se o prestador está registrado no Cadastro de Empresas 
Prestadoras de Outros Municípios (CEPOM), da Prefeitura do Rio de Janeiro. Caso não 
esteja cadastrado, providencie o cadastro, através do preenchimento da "Ficha de 
Informações de Prestador de outro Município" (modelo Anexo III, no site 
http://dief.rio.rj.gov.br/cepom). Esta determinação é originada pela publicação do 
Decreto nº 28.248/2007 e da Resolução 2.515/2007.   
 

2. É necessário informar a necessidade de retenção de ISS pela SHELL no campo texto da 
Nota Fiscal com base na Lei Complementar 116 de 31.07.2003 e com base na legislação de 
cada Município. Caso essa retenção seja obrigatória, é necessário incluir as informações 
abaixo na Nota Fiscal: 

a) O ISS desta NF será RETIDO pelo Tomador do Serviço. 
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b) O ISS desta NF é devido no Município “Nome do Município – Estado”. 
 

ATENÇÃO: 

 Notas Fiscais enviadas sem documentação de suporte, NÃO SERÃO 
PROCESSADAS. Vale ressaltar a limitação de tamanho de arquivo de 10MB. 

 Notas Fiscais de serviço de mão de obra deverão ser emitidas até o dia 20 de cada 
mês, a fim de não prejudicar o recolhimento dos impostos incidentes nesta modalidade. 

 As Notas Fiscais deverão ser enviadas em emails individuais, ou seja, uma nota com 
seus documentos suporte em apenas um arquivo pdf anexado a um email, de forma que 
sejam processadas sem intervenção manual. 

 Não serão recebidas as Notas Fiscais enviadas através de links encaminhados por 
prefeituras. As notas já deverão ser enviadas com a documentação de suporte anexada no 
formato PDF. 

 Todos os pagamentos são realizados, preferencialmente, via depósito em conta. Caso 
não seja possível, o boleto deve ser enviado no mesmo arquivo em PDF da NFS-e, 
respeitando o prazo contratual de pagamento, contado a partir do recebimento da 
referida Nota Fiscal pela SHELL. 

PROFORMA – VALIDAÇÃO PRÉVIA À EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS: 

Visando garantir maior acuracidade e eficiência nos processos de pagamento de serviços, 

estabelecemos uma rotina padrão para validação dos faturamentos de serviços antes da emissão das 

Notas Fiscais, que está em vigor desde 01 de Janeiro de 2016.  

Após cada serviço prestado, o PARCEIRO DE PESQUISA deve emitir uma Proforma (conforme 

modelo – ANEXO 1) e encaminhar para o requisitante do serviço (veja Tabela 1 acima), que irá 

aprovar a parte técnica, o valor acordado em contrato,  e demais informações para emissão da Nota 

Fiscal.  

Caso a Proforma esteja incorreta ou incompleta, o requisitante do serviço devolverá a mesma ao 

PARCEIRO DE PESQUISA, solicitando o ajuste necessário. Após o recebimento da Proforma 

ajustada, a mesma será então novamente revisada, e, se correta/completa, aprovada por email ao 

PARCEIRO DE PESQUISA, para posterior emissão da Nota Fiscal.  

De posse de ambas verificações e validações, o PARCEIRO DE PESQUISA está autorizado a emitir 

a Nota Fiscal de serviço, contendo, no mínimo, as seguintes informações, além daquelas requeridas 

pela legislação em vigor: 

 Numeração sequencial de controle da Proforma (também a ser informada na NF) 

 Número da Ordem de Compra (PO) e linha da PO 

 CNPJ e endereço do PARCEIRO DE PESQUISA 

 CNPJ e endereço da filial SHELL 

 Nome do Invoice Processor 

 Nome do Requisitante do serviço 

 Projeto 

 Descrição e código do serviço conforme Lei Complementar 116/2003 

 Local de prestação do serviço (município onde foi executado o serviço) 

 Indicação da alíquota do ISS já incluida no preço do serviço 

 Período da prestação do serviço 

 Valor do serviço em Reais.  Caso o contrato tenha preços em outra moeda, o 

PARCEIRO DE PESQUISA deverá informar também o valor na moeada do contrato, 

bem como a taxa de conversão para Reais utilizada para emissão da Nota Fiscal  (a taxa 

de conversão deverá ser a mesma que consta no contrato) 
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 Timesheet aprovado pelo Engenheiro solicitante, se aplicável 

 Poço e embarcação utilizada (quando aplicável) 

 Impostos incidentes (PIS; COFINS; ISS; INSS; IRRF e CSLL (e CIDE, nas remessas 

para o exterior), informando quais deverão ser retidos pela SHELL) 

CONSULTA A PAGAMENTOS: 

Para requerer informações sobre o status de pagamento de uma Nota Fiscal, envie um email em inglês 

para o endereço APVENDORHELPDESK@SHELL.COM contendo os seguintes dados: 

 Razão social (sem abreviações) e número do Código do PARCEIRO DE PESQUISA, 

se souber 

 Número da Ordem de Compra (PO), caso exista 

 Número da NF/Invoice/Recibo 

 Valor Total da NF 

 Data de emissão da NF 

 E-mail para contato 

 Telefone para contato 

O prazo para resposta é de 2 dias úteis. 

Todos os dados acima deverão ser informados. A falta de informação resultará na ausência 

de resposta. 

É importante que essa consulta seja feita somente se a Nota Fiscal não tiver sido liquidada após 

decorrido o prazo de pagamento previsto no contrato ou na ordem de compra (PO). Consultas antes 

do vencimento da Nota Fiscal poderão gerar respostas desconexas, pois o processo interno de 

pagamento ainda estará em curso. 

SHELL VENDOR PORTAL 

A SHELL também dispõe de um portal web para consultas sobre status de pagamentos, 

datas programadas, Notas Fiscais em aberto entre outras informações. Para obter acesso a 

este portal o PARCEIRO DE PESQUISA deverá preencher o formulário abaixo e enviar para 

o email APVENDORHELPDESK@SHELL.COM.  Nosso time irá analisar a solicitação e, 

caso seja aprovada, a CONTRATADA receberá as instruções para acesso.  

 

 

Supplier Request Form ‘Vendor Portal' User Access

Part A Details of each user requesting for access

First name Last name Email address Telephone number Position in Company Name of Company

1

2

3

4

5

Note: Please insert additional rows if required

Part B Company Verification Information

(I)

First name Last name Email address Telephone number Position in company

1

2

3

4

5

Note: Please insert additional rows if required

1

2

3

4

5

Note: Please insert additional rows if required

(II) YES/ NO

(a)

Shell Contract Reference

(b)

Part C Confirmation

I hereby  confirm the information submitted above to be true and correct.

Requestor Name Date of Submission

Upon completion, please submit the completed form to our E-mail ID (sender of this e-mail)

Please note it is expected that all users listed in the same form will be provided the same level of access.  Please complete separate form(s) if a different access profile is required.

By completing this form you consent to the fact that your personal data will be held and processed by Shell for the purpose of providing assistance and/ or handling your request. 

Your personal data will not be processed to any third party. At any time you can withdraw your consent for processing your personal data by sending an email to our E-mail ID (sender of this e-mail)

No.
Contact details of each user account(s) requested for  ‘Vendor Portal‘

Please provide list of Supplier Company(ies) you represent & corresponding Shell Legal Entity(ies) in which the company(ies) you represent transacts with

No. Supplier Company(ies) you represent 
Shell Vendor Code 

(If available)

Supplier Company Tax ID/  

Registration Number

No. Shell Entity(ies) your company transacts with
Shell ERP 

(If available)

Shell Company Code 

(If available)

If you are the  "Contract Supplier Contact" or Supplier Contract Representative you may skip these 5 fields. 

If you are not the "Contract Supplier Contact" or Supplier Contract Representative per the contract with Shell, please provide Contact details of 

someone in each of the Supplier Company(ies) you represent who can verify that you are authorised to access the company information.  

Statement of Accounts attached (YES/ NO)

IF NO, please provide a current Statement of Account in Excel format showing a list of recent transactions with Shell for each of the Supplier entities  for which you are requesting.  Each Statement 

of Account should at a minimum show the last 5 invoice/ credit notes, the date, the reference numbers and the value

ARE YOU THE "CONTRACT SUPPLIER CONTACT" OR SHELL CONTRACT REPRESENTATIVE BASED ON THE CONTRACT WITH SHELL? 

IF YES, what is your Shell contract reference number & who is your Shell procurement contact person

Shell Procurement Contact Person

DocuSign Envelope ID: B0079DE0-670B-4ED2-BB0E-C753CF96E821



 

 

 

Email Função 

SBRASEP-UA-AP@SHELL.com Envio de Notas Fiscais de Serviço e  Notas de Débito 
como também os seus respectivos documentos de 
suporte para pagamento. 

APVENDORHELPDESK@SHELL.COM Solicitação de informações sobre o status de pagamento 
de uma Nota Fiscal. 

 

 

“Check list” do Novo Processo da SHELL para Pagamento de Notas Fiscais 

Antes de emitir sua Nota Fiscal, assegure-se que: 

 A Nota Fiscal será emitida de acordo com a Ordem de Compra (PO) ou contrato enviado oficialmente pelo 
setor de Compras da SHELL. 

 A Proforma foi aprovada pelos (i) requisitante do serviço. 

 O serviço foi executado em conformidade com o escopo técnico solicitado pelo requisitante. 
 

Ao emitir sua Nota Fiscal, garanta que: 

 A Nota Fiscal (NFS-e) serão enviadas para os emails  SBRASEP-RD-AP@shell.com e  SBRASEP-UA-
AP@shell.com. 

 Os documentos de suporte serão encaminhados juntamente com a Nota Fiscal, em um arquivo pdf único de até 
10 Mb. 

 

Sua Nota Fiscal inclui: 

 Números corretos da Ordem e Compra (PO) e do Contrato. 

 Nome do contato na SHELL (“Invoice Processor” e Requisitante). 

 Referência ao Projeto. 

 Destaque dos tributos aplicáveis e respectiva retenção, quando couber. 

 Local onde o serviço foi prestado. 

 Para os serviços faturados para as unidades da SHELL no município do Rio de Janeiro, a informação de seu 
cadastro no CEPOM, caso sua empresa esteja localizada fora desse município. 

 Para os serviços prestados para a unidade da SHELL no município de Niterói, o respectivo RANF, caso sua 
empresa esteja localizada fora desse município. 

 

Complementando, por favor, tenha certeza de que sua Nota Fiscal: 

 Informa o valor individual para cada item dos serviços faturados, e também o total faturado, bem como o valor 
líquido a ser pago pela  SHELL, deduzidos eventuais descontos, adiantamentos e tributos a serem retidos. 

 Traz os documentos de suporte devidamente anexados, legíveis e impressos em papel branco.  No caso de 
recibos, certifique-se de ter enviado os originais à SHELL. 

 Não inclui cobranças para mais de um projeto. 

 Inclui dados bancários para pagamento via depósito em conta, dados esses que não podem ser diferentes daqueles 
cadastrados no SAP SHELL. A SHELL irá acatar o prazo de pagamento acordado nos termos do contrato, 
contando a partir da data de recebimento da Nota Fiscal por e-mail. 
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Adendo A -   Instruções para preenchimento da Proforma de Serviço 

A proforma deve ser o reflexo da Nota Fiscal de serviço a ser emitida, e deve ser preenchida conforme 

a seguir:  

 

1º Passo: 

Preencher com todas as informações referentes ao PARCEIRO DE PESQUISA (dados do emissor 

da NF).

 

2º Passo: 

Preencher com as informações referentes a SHELL. 

Informar endereço SHELL para qual a Nota Fiscal será faturada.
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3º Passo: 

Preencher com as informações do serviço prestado.

 

4º Passo: 

Informar código do serviço e município onde o serviço foi executado. 

Informar alíquotas (em porcentagem) e valores das alíquotas. 

No campo “Outras informações”, informar qualquer suspensão, isenção, não incidência de tributos 

se aplicável. 

 

5º Passo: 

Após o preenchimento do Proforma, a mesma deve ser encaminhada para o usuário/requisitante do 

serviço (veja Tabela 1 acima), que irá aprovar a parte técnica, o valor acordado em contrato, e as 

demais informações para emissão da Nota Fiscal, e aprovar a Proforma. A Nota Fiscal de serviço só 

deverá ser emitida mediante aprovação da Proforma. 
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