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GUIA PARA PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO ANUAL DE RESULTADOS 
DA BASE INDÚSTRIA

 

I. O RARBID visa coletar dados
impactos sobre a cadeia da 
Industrial de Defesa (BID), tendo como referência o
fim de que sejam consolidados em informações estatísticas para Gestão Estratégica da Indústria 
de Defesa; 

II. O RARBID é um relatório que deve
(EED) e Empresas de Defesa

III. O envio das informações deverá 
impreterivelmente, até o dia 30
3º do art. 2º da Portaria Interministerial

IV. O Preenchimento do RARBID 
 
 
 

1) Na tela inicial do SisCaPED, acesse 

2) Na tela seguinte, acesse o link 

GUIA PARA PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO ANUAL DE RESULTADOS 
INDÚSTRIAL DE DEFESA (RARBID)

O RARBID visa coletar dados sobre a produção, o comércio, o mercado de trabalho, e dos 
impactos sobre a cadeia da base industrial de defesa das empresas 

, tendo como referência o exercício fiscal do ano
consolidados em informações estatísticas para Gestão Estratégica da Indústria 

elatório que deverá ser preenchido pelas Empresas Estratégicas de Defesa
Empresas de Defesa (ED), anualmente, via SisCaPED; 

ões deverá ocorrera partir do primeiro dia útil de cada ano e
até o dia 30 de abril do ano de preenchimento, conforme preconiza 

3º do art. 2º da Portaria Interministerial MD/ME nº 4.886, de 30 de novembro de 
RARBID será no realizado no SisCaPED, conforme orientações abaixo

, acesse o menu “MINHA EMPRESA”. 

o link “ELABORAÇÃO” (Coluna RARBID). 

GUIA PARA PREENCHIMENTO DO RELATÓRIO ANUAL DE RESULTADOS 
DE DEFESA (RARBID) 

o mercado de trabalho, e dos 
das empresas que compõem à Base 

do ano-calendário anterior, a 
consolidados em informações estatísticas para Gestão Estratégica da Indústria 

ser preenchido pelas Empresas Estratégicas de Defesa 

a partir do primeiro dia útil de cada ano e, 
, conforme preconiza os § 1º e 
novembro de 2021; e 

, conforme orientações abaixo: 

 

 



 
 

3) A próxima tela permitirá 
“ADICIONARNOVO”. 

4) Na sequência, o novo questionário em branco será adicionado. Observe 
diversos assuntos relacionados às seguintes informações: 
COMÉRCIO, MERCADO DE TRABALHO, P&D e SUGESTÕES.
 
Seguem as informações sobre 

 “Ano Base”: É o período de apuração
Atual; 

 “Status”: Fornecido pelo sistema. Permanecerá assim até o envio do Relatório;
 “Responsável pelo Preenchimento
 “Função”: A função desempenhada pelo responsável pelas informações
 “Fone”: Telefone funcional do responsável pelas informações;
 “E-mail”: Endereço Eletrônico funcional

A próxima tela permitirá que seja adicionado um novo questionário

novo questionário em branco será adicionado. Observe 
tos relacionados às seguintes informações: PREENCHIMENTO, PRODUÇÃO, 

TRABALHO, P&D e SUGESTÕES. 

informações sobre a aba “PREENCHIMENTO”: 
período de apuração referente às informações do Ano de Exercício Anterior ao 

: Fornecido pelo sistema. Permanecerá assim até o envio do Relatório;
Responsável pelo Preenchimento”: Não necessariamente a pessoa que 

: A função desempenhada pelo responsável pelas informações;
: Telefone funcional do responsável pelas informações; e 

: Endereço Eletrônico funcional pelo responsável pelas informações

um novo questionário, utilizando o Botão 

 
novo questionário em branco será adicionado. Observe que as abas tratam dos 

PREENCHIMENTO, PRODUÇÃO, 

referente às informações do Ano de Exercício Anterior ao 

: Fornecido pelo sistema. Permanecerá assim até o envio do Relatório; 
a pessoa que entrou no SISCAPED; 

; 

pelo responsável pelas informações. 



 
5) Após o preenchimento dos campos, campos, finalize como botão “PRÓXIMO”: 

 

 



6) Na aba “PRODUÇÃO”, ao lado de cada campo, será disponibilizada uma descrição sumária 
orientando/esclarecendo acerca do conceito de cada solicitação. As numerações dos campos 
estão correspondentes à nota referente ao RARBID: 

 “Item 4.1.11 Partes Relacionadas”: entende-se a vinculação entre pessoas para os casos 
indicados entre a alínea “a)”e a alínea “i)”, podendo ocorrer simultaneamente uma ou 
mais situações a serem apontadas pela empresa respondente. (Observação: na 
eventualidade, uma vez que certa pessoa jurídica pode ser ou não parte relacionada ou 
associada a uma ou mais pessoas jurídicas distintas e por várias razões ao mesmo tempo 
em relação a cada uma delas). Por exemplo, havendo duas partes relacionadas ou 
associadas à empresa respondente, a primeira poderia constar nas respostas das alíneas 
“a)”, “d)” e “g)” enquanto a segunda poderia constar nas alíneas “c)”, “d)”, “e)” e “i)”. A 
alínea “j)” corresponderia ao caso de não haver parte relacionada ou associada à empresa 
respondente.  

 “Item 4.1.12 - Condições de Aquisição”:As condições de aquisição de matérias-primas, 
insumos e/ou utilidades geram impactos na formação dos preços dos produtos acabados, 
conforme oriundos de fornecedores independentes, de partes relacionadas e/ou de 
consumo cativo, respostas individualmente cabíveis a este quesito sobre produção, assim 
como uma das combinações entre as três possibilidades.Caracteriza-se consumo cativo 
quando existe transferência de produto a ser utilizado como matéria-prima ou insumo 
sem emissão de nota fiscal de venda. 

 
 

 
 

7) Nas duas telas seguintes, seguem as informações referentes à aba “COMÉRCIO: 
 

 “Subsidiárias”(em outros países); 
 “Participação Estrangeira” (em seu capital social); 
 “Valor de vendas com DEFESA”; 
 “Porcentagem de vendas com DEFESA”; 
 “Valor de vendas com SEGURANÇA”; 
 “Porcentagem de vendas com SEGURANÇA”; 
 “Valor das demais vendas”; 
 “Percentual das demais vendas”; 
 “Faturamento”(por faixa); 



 “Percentual de participação”
 “Porcentagem de exportações
 “Habilitação ao RETID”; 
 “Outros Regimes”. 

”(de contratos com as Forças Armadas); 
ões”(em relação as vendas no último exercício fiscalexercício fiscal);  

 

 



8) Na sequência, preencha as informações referentes a 
conforme as telas abaixo: 
 “Contratados em PRODUÇÃO
 “Contratados em ADMINISTRAÇÃO
 “Contratados em VENDAS

 
 “Terceirizados em PRODUÇÃO
 “Terceirizados em ADMINISTRAÇÃO
 “Terceirizados em VENDAS
 “Nr empregados” (Número de pessoas
 “Tipo da Empresa”. 
 

Nos campos que tratam da ESCOLARIDADE
incompleto, Fundamental, Ensino Médio, Superior, Pós

preencha as informações referentes a aba “MERCADO DE TRABALHO

PRODUÇÃO” (Número de pessoas);  
ADMINISTRAÇÃO” (Número de pessoas);  
VENDAS” (Número de pessoas);  

PRODUÇÃO”(Número de pessoas);  
ADMINISTRAÇÃO”(Número de pessoas); 
VENDAS”(Número de pessoas); 
Número de pessoas); e 

ESCOLARIDADE, preencher conforme a formação (Fundamental 
incompleto, Fundamental, Ensino Médio, Superior, Pós-graduação, Mestrado e Doutorado).

MERCADO DE TRABALHO” 

 
conforme a formação (Fundamental 

graduação, Mestrado e Doutorado). 



 
 
9) A aba “P&D” trata de
 “Investimentos em pesquisa e Desenvolvimento
 “Valor Nominal”;  
 “Percentual Alocado”; 
 “Capacidade Agregada”; e 
 “Empréstimos de curto Prazo

trata de assuntos relacionados à Pesquisa e Desenvolvimento
Investimentos em pesquisa e Desenvolvimento”; 

 
Empréstimos de curto Prazo”. 

 

Desenvolvimento: 



10) Em relação à última aba dessa seção, 
julgadas pertinentes, tais quais DIFICULDADES enfrentadas e OPORTUNIDADES 
vislumbradas pela empresa. 
 

11) Após utilizar o botão “SALVAR”
para que possam ser acessadas novas informações solicitadas. São eles: Produtos, Setores de 
Atuação, Contratos, P & D, OFFSET, 

12) Acesse o link “PRODUTO”e terá a nova tela abaixo:

Em relação à última aba dessa seção, empresa poderá inserir sugestões
tais quais DIFICULDADES enfrentadas e OPORTUNIDADES 

pela empresa. Após isso é possível salvar essa primeira parte do Questionário.

“SALVAR”, a tela voltará ao início. Perceba que novos links se abriram 
para que possam ser acessadas novas informações solicitadas. São eles: Produtos, Setores de 
Atuação, Contratos, P & D, OFFSET, CERT (certificações) e INVEST (investimentos)

e terá a nova tela abaixo: 

 
sugestões e outras considerações 

tais quais DIFICULDADES enfrentadas e OPORTUNIDADES 
salvar essa primeira parte do Questionário. 

, a tela voltará ao início. Perceba que novos links se abriram 
para que possam ser acessadas novas informações solicitadas. São eles: Produtos, Setores de 

investimentos). 

 



13) Nessa tela serão solicitadas informações a respeito de cada PED/PRODE da Empresa. 
Botão “ADICIONAR PRODUTO” 

14) A tela acima possui 3 abas: CLASSIFICAÇÃO (atual), PRODUÇÃO e COMÉRCIO. Nessa 
primeira aba (CLASSIFICAÇÃO) 
Nomenclatura. Serão listados somente os PED/PRODE da Empresa. Os demais campos são:

 Status: Produção/ Descontinuidade Produtiva/Outro Status
 Outro Status, especificar
 TRL; 
 Domínio Tecnológico; 
 Disponibilidade Produtiva

 Disponibilidade Logística

 

Nessa tela serão solicitadas informações a respeito de cada PED/PRODE da Empresa. 
“ADICIONAR PRODUTO” e uma nova tela se abrira: 

A tela acima possui 3 abas: CLASSIFICAÇÃO (atual), PRODUÇÃO e COMÉRCIO. Nessa 
primeira aba (CLASSIFICAÇÃO) é possível escolher o produto em análise através de sua 
Nomenclatura. Serão listados somente os PED/PRODE da Empresa. Os demais campos são:

rodução/ Descontinuidade Produtiva/Outro Status; 
, especificar; 

 
Disponibilidade Produtiva; e 
Disponibilidade Logística. 

 

Nessa tela serão solicitadas informações a respeito de cada PED/PRODE da Empresa. Acesse o 

 

A tela acima possui 3 abas: CLASSIFICAÇÃO (atual), PRODUÇÃO e COMÉRCIO. Nessa 
escolher o produto em análise através de sua 

Nomenclatura. Serão listados somente os PED/PRODE da Empresa. Os demais campos são: 



15) Após preenchimento dessa aba, aperte o botão 
“PRODUÇÃO” conforme a tela abaixo:

Nessa seção teremos os seguintes campos:

 “Emprego Dual”; 
 “Seguimento de Mercado”; 
 “Produção Local (%)”; 
 “Plantas de Produção Utilizadas

 “Rotas Tecnológicas”: O mapeamento de rotas tecnológicas é uma ferramenta de suporte ao 
planejamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento ao longo do tempo. É um sistema para 
elaboração de projetos impulsionada pela necessidade de conhecimento, com a finalidade de 
identificar, selecionar e desenvolver tecnologias alternativas para satisfazer um determinado 
conjunto de necessidades ou de produtos já definidos.
 

Após preenchimento dessa aba, aperte o botão “PRÓXIMO” e acesse as informações referente à 
conforme a tela abaixo: 

Nessa seção teremos os seguintes campos: 

Plantas de Produção Utilizadas”; e 
O mapeamento de rotas tecnológicas é uma ferramenta de suporte ao 

planejamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento ao longo do tempo. É um sistema para 
elaboração de projetos impulsionada pela necessidade de conhecimento, com a finalidade de 

icar, selecionar e desenvolver tecnologias alternativas para satisfazer um determinado 
conjunto de necessidades ou de produtos já definidos. 

e acesse as informações referente à 

O mapeamento de rotas tecnológicas é uma ferramenta de suporte ao 
planejamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento ao longo do tempo. É um sistema para 
elaboração de projetos impulsionada pela necessidade de conhecimento, com a finalidade de 

icar, selecionar e desenvolver tecnologias alternativas para satisfazer um determinado 



16) Na próxima aba existem 

Os campos serão os seguintes: 
 “Produção para Estoque”: A empresa deve informar se a fabricação do(s) produto(s) visado(s) é 

contínua ou sob encomenda (se ocorre mediante pedidos prévios de clientes). No caso de 
formação de estoque para posterior venda, a empresa deve informar a(s) quant
volume(s) usualmente disponíveis para pronta entrega

 “Usufrui do RETID”; 
 “Tipo Op”: Em qual Tipo Op
 “Porcentagem de Isenção”: Porcentagem de Isenção em relação ao 

outros; 
 “Formas de Concorrência Predominantes

que atua (número de produtoras nos mercados interno e externo; diferenciação dos produtos; 
existência de barreiras à entrada de novas 
produção e comercialização que viabilizam o grau de competitividade necessário ao negócio no 
respectivo segmento de mercado

 duas telas seguintes com informações sobre 

A empresa deve informar se a fabricação do(s) produto(s) visado(s) é 
contínua ou sob encomenda (se ocorre mediante pedidos prévios de clientes). No caso de 
formação de estoque para posterior venda, a empresa deve informar a(s) quant
volume(s) usualmente disponíveis para pronta entrega; 

Tipo Operação que usufrui do RETID: importação, exportação ou vendas
Porcentagem de Isenção em relação ao PIS/PASEP/COFINS/IPI e 

s de Concorrência Predominantes”:A empresa deverá informar a estrutura de mercado em 
que atua (número de produtoras nos mercados interno e externo; diferenciação dos produtos; 
existência de barreiras à entrada de novas empresas), bem como os principais fatores de 
produção e comercialização que viabilizam o grau de competitividade necessário ao negócio no 
respectivo segmento de mercado; 

duas telas seguintes com informações sobre “COMÉRCIO”:

A empresa deve informar se a fabricação do(s) produto(s) visado(s) é 
contínua ou sob encomenda (se ocorre mediante pedidos prévios de clientes). No caso de 
formação de estoque para posterior venda, a empresa deve informar a(s) quantidade(s) ou o(s) 

importação, exportação ou vendas; 
PIS/PASEP/COFINS/IPI e 

informar a estrutura de mercado em 
que atua (número de produtoras nos mercados interno e externo; diferenciação dos produtos; 

empresas), bem como os principais fatores de 
produção e comercialização que viabilizam o grau de competitividade necessário ao negócio no 



 “Preferência pelo PED/PRODE
como normalmente obtém a preferência comercial de seus clientes, apontando os requisitos e 
padrões atualmente procurados

 “Práticas Restritivas”: A empresa deve informar eventuais restrições quantitativas e/ou 
qualitativas, sejam de ordem legal, administr
internacionais, que dificultem ou impeçam a comercialização de produtos fabricados pela 
empresa, descrevendo tais práticas e apontando possíveis desvios de comércio delas decorrentes 
para destinos alternativos; 
 

17) Após o Preenchimento dos dados do Produto, 
inicial de Produtos. Repare que na linha do Produto recentemente salvo, novos links aparecerão 
para informações complementares desse produto. São eles: 
“FORNECEDORES”.  

18) Clique em “EXPORTAÇÃO

19) Na tela é possível fornecer dados sobre exportação do Produto inserido. Clique 
DADOS DE EXPORTAÇÃO

Preferência pelo PED/PRODE”: Acrescentar o que está no RARBID:A empresa deve informar
como normalmente obtém a preferência comercial de seus clientes, apontando os requisitos e 
padrões atualmente procurados; 

A empresa deve informar eventuais restrições quantitativas e/ou 
qualitativas, sejam de ordem legal, administrativa ou outra, como acordos e resoluções 
internacionais, que dificultem ou impeçam a comercialização de produtos fabricados pela 
empresa, descrevendo tais práticas e apontando possíveis desvios de comércio delas decorrentes 

ós o Preenchimento dos dados do Produto, acesse o botão “SALVAR” 
inicial de Produtos. Repare que na linha do Produto recentemente salvo, novos links aparecerão 
para informações complementares desse produto. São eles: 

EXPORTAÇÃO” para a tela abaixo: 

fornecer dados sobre exportação do Produto inserido. Clique 
DADOS DE EXPORTAÇÃO”: 

:A empresa deve informar 
como normalmente obtém a preferência comercial de seus clientes, apontando os requisitos e 

A empresa deve informar eventuais restrições quantitativas e/ou 
ativa ou outra, como acordos e resoluções 

internacionais, que dificultem ou impeçam a comercialização de produtos fabricados pela 
empresa, descrevendo tais práticas e apontando possíveis desvios de comércio delas decorrentes 

“SALVAR” para voltar a tela 
inicial de Produtos. Repare que na linha do Produto recentemente salvo, novos links aparecerão 
para informações complementares desse produto. São eles: “EXPORTAÇÃO” e 

 

 

fornecer dados sobre exportação do Produto inserido. Clique “ADICIONAR 



20) Na tela teremos os campos: 
“País”: Basta a primeira letra do País e uma listagem 

Observações: 

21) Ao clicar em “SALVAR”, é possível 
e com o primeiro País cadastrado:

 
: Basta a primeira letra do País e uma listagem aparecerá conforme abaixo:

é possível retornar à tela anterior de Exportações do produto inserido 
e com o primeiro País cadastrado: 

 

aparecerá conforme abaixo: 

 

tela anterior de Exportações do produto inserido 



22) Após inserir todos os dados de exportação do produto considerado, clique no link: 
PARA PRODUTOS”: 

23) Agora temos novamente a
“FORNECEDORES”: 

24) Nessa próxima tela, é possível
Considerado clicando em “ADICIONAR FORNECEDOR

Após inserir todos os dados de exportação do produto considerado, clique no link: 

Agora temos novamente a tela inicial de Produtos, onde é possível

é possível poderá acrescentar informações de fornecedores do Produto 
ADICIONAR FORNECEDOR”: 

 

Após inserir todos os dados de exportação do produto considerado, clique no link: “VOLTAR 

 

é possívelacessar o link 

 

poderá acrescentar informações de fornecedores do Produto 



25) Na tela seguinte teremos os seguintes campos:
 “Nome da Empresa”: 
 “País”: Deverá ser colocado inclusive se for Brasil;
 “CNPJ”: Em caso de Brasil

 
26) Após o preenchimento, é possível 

27) Após inserir dados de todos os fornecedores do produto considerado, clique em 
PARA PRODUTOS”: 

28) Desta forma é possível inserir os demais PED/PRODE da Empresa com as informações 
correspondentes para cada um deles. Após isso, clique em 
e terá a tela abaixo novamente. 

Na tela seguinte teremos os seguintes campos: 
 

: Deverá ser colocado inclusive se for Brasil; 
: Em caso de Brasil 

possível salvar e retornar à tela abaixo: 

Após inserir dados de todos os fornecedores do produto considerado, clique em 

inserir os demais PED/PRODE da Empresa com as informações 
correspondentes para cada um deles. Após isso, clique em “VOLTAR PARA E
e terá a tela abaixo novamente.  

 

 

Após inserir dados de todos os fornecedores do produto considerado, clique em “VOLTAR 

 

inserir os demais PED/PRODE da Empresa com as informações 
VOLTAR PARA ELABORAÇÃO” 



29) Clique agora no link “SETORES DE ATUAÇÃO
Terá a tela abaixo com os seguintes campos:

 “Setor”: Setor de Atuação: 
 Percentual: 

 
30) Após salvar, o sistema retornará na tela 

passos quantas forem necessários.

31) Na tela atual, acesse o link “CONTRATOS

SETORES DE ATUAÇÃO” e logo em seguida, “
Terá a tela abaixo com os seguintes campos: 

, o sistema retornará na tela anterior. Se tiver mais de um Setor de atuação, repita os 
passos quantas forem necessários. Após isso clique em “VOLTAR PARA ELABORAÇÃO

CONTRATOS”: 

 

“ADICIONAR NOVO”. 

 

anterior. Se tiver mais de um Setor de atuação, repita os 
VOLTAR PARA ELABORAÇÃO”; 

 



32) Preencha os dados conforme a tela:

 “Nr do Contrato”; 
 “FORÇA ARMADA”; 
 “Organização Militar”; 
 “Valor”; e 
 “Vigência”. 
33) Salve e repita os passos quantas vezes forem necessários. Ao final retornará para a tela 

Elaboração. Nessa Tela acesse o link 

Preencha os dados conforme a tela: 

Salve e repita os passos quantas vezes forem necessários. Ao final retornará para a tela 
Elaboração. Nessa Tela acesse o link “P & D”: 

 

 

 

Salve e repita os passos quantas vezes forem necessários. Ao final retornará para a tela 



34) Um novo projeto poderá ser selecionado, sendo que 

 “Descrição do Projeto”; 
 “Ano Inicial”; 
 “Entidade/Instituição”; 
 “Percentual”; 
 “Reembolsável”; e 
 “Área de Defesa”; 
35) Repita os passos, se necessário

clique em “OFFSET”. Ao “ADICIONAR NOVO

poderá ser selecionado, sendo que os campos da tela abaixo

se necessário, para outros projetos e retorne a tela “Elaboração
ADICIONAR NOVO”estará disponívela tela com os campos:

os campos da tela abaixo estão disponíveis: 

 

Elaboração”. Nessa tela 
a tela com os campos: 

 



 “Descrição do Projeto”; 
 “Força Armada”; 
 “Empresa Contratada”; 
 “Setor de Atuação”; 
 “Estágio”; e 
 “Vigência”. 

 
36) Faça isso quantas vezes necessário e retorne a tela de Elaboração. Na tela clique em 

Adicione as Certificações da Empresa:

 Certificação”; 
 “Órgão Certificador”; 
 “Ano”; e 
 “Observações”. 

 
37) Após adicionar as Certificações, clique em 

“INVEST”. Adicione novo investimento e preencha os campos que se seguem:

Faça isso quantas vezes necessário e retorne a tela de Elaboração. Na tela clique em 
Adicione as Certificações da Empresa: 

Após adicionar as Certificações, clique em “VOLTAR A ELABORAÇÃO
. Adicione novo investimento e preencha os campos que se seguem:

Faça isso quantas vezes necessário e retorne a tela de Elaboração. Na tela clique em “CERT”. 

 

VOLTAR A ELABORAÇÃO” e acesse o link 
. Adicione novo investimento e preencha os campos que se seguem: 



38) Após isso, retorne a tela “EM ELABORAÇÃO
Botão “ENVIAR”. Caso não esteja, receberá uma mensagem do Sistema. Após enviar, o 
questionário não aparecerá mais nessa tela:

39) É possível clicar no link: “VOLTAR PA

EM ELABORAÇÃO”. Se o questionário estiver completo, 
. Caso não esteja, receberá uma mensagem do Sistema. Após enviar, o 

questionário não aparecerá mais nessa tela: 

VOLTAR PARA MINHA EMPRESA” e terá a 

 

. Se o questionário estiver completo, acesse o 
. Caso não esteja, receberá uma mensagem do Sistema. Após enviar, o 

 

a seguinte tela: 

 



40) A partir desse momento 
“ELABORAÇÃO”. Será possível
 

41) O link conterá todas as informações cadastradas, o Ano Base, o Status ENVIADO e a Data de 
Envio. Será possível visualizá

Para quaisquer dúvidas, contatar a 
dos seguintes contatos: 

 Ten Cel Int Passos - fabiano.passos@defesa.gov.br
 SC Adriana Borges - adriana.borges
 SC Daniel Fernandes - daniel.fernandes@defesa.gov.br
 SC Bruno Henrique - bruno.henrique@defesa.gov.br

Secretaria da CMID 

Endereço: Ministério da Defesa -
CEP 70050-906   Brasília-DF - e-mail:

 

 

A partir desse momento um novo link, denominado “Enviados”se ab
possível acessar os questionários já enviados através desse link:

O link conterá todas as informações cadastradas, o Ano Base, o Status ENVIADO e a Data de 
visualizá-las, porém não poderá alterá-las. 

Para quaisquer dúvidas, contatar a SECRETARIA DA CMID no Ministério da Defesa 

abiano.passos@defesa.gov.br 
adriana.borges@defesa.gov.br 

daniel.fernandes@defesa.gov.br 
bruno.henrique@defesa.gov.br 
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mail: secretaria.cmid@defesa.gov.br 

se abrirá ao lado de 
acessar os questionários já enviados através desse link: 

O link conterá todas as informações cadastradas, o Ano Base, o Status ENVIADO e a Data de 

 

no Ministério da Defesa por meio 

Bloco "O" - Anexo I - 3º Andar  


