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PORTARIA NORMATIVA N° 86/GM-MD, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018 (*)

Estabelece  procedimentos  administrativos  para  o  credenciamento,

descredenciamento  e  avaliação  de  Empresas  de  Defesa  -  ED,  Empresas

Estratégicas de Defesa -  EED e para  a  classificação e  desclassificação de

Produtos de Defesa - PRODE, e Produtos Estratégicos de Defesa - PED.

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA , no uso da atribuição que lhe confere o Decreto de 12 de junho de 2018, tendo

em vista o disposto no art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição, o disposto no art. 2º da Lei n º 12.598, de 21 de março

de 2012, nos arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11 e 19 do Decreto n º 7.970, de 28 de março de 2013, e nos arts. 1º, inciso IX, e 38 do Anexo

I ao Decreto nº 9.570, de 20 de novembro de 2018, e o que consta do Processo nº 60314.000253/2018-17, resolve:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Portaria Normativa estabelece procedimentos administrativos para o credenciamento, descredenciamento e

avaliação de Empresas de Defesa -  ED, Empresas Estratégicas de Defesa -  EED e para a classificação e desclassificação de

Produtos de Defesa - PRODE e Produtos Estratégicos de Defesa - PED.

Art. 2º Para os efeitos desta Portaria Normativa, considera-se:

I - Produto de Defesa - PRODE - todo bem, serviço, obra ou informação, utilizados nas atividades finalísticas de defesa,

com exceção daqueles de uso administrativo;

II - Produto Estratégico de Defesa - PED - todo PRODE que, pelo conteúdo tecnológico, pela dificuldade de obtenção ou

pela imprescindibilidade, seja de interesse estratégico para a defesa nacional;

III - Empresa de Defesa - ED - é toda pessoa jurídica credenciada nos termos desta Portaria Normativa que produza ou

integre as cadeias produtivas de PRODE, em território nacional;

IV - Empresa Estratégica de Defesa - EED - toda pessoa jurídica credenciada pelo Ministério da Defesa mediante o

atendimento cumulativo das seguintes condições:

a)  ter  como  finalidade,  em  seu  objeto  social,  a  realização  ou  condução  de  atividades  de  pesquisa,  projeto,

desenvolvimento, industrialização, prestação dos serviços referidos no art. 10 da Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012, produção,

reparo, conservação, revisão, conversão, modernização ou manutenção de PED no País, incluídas a venda e a revenda, somente

quando integradas às atividades industriais supracitadas;

b) ter no País a sede, a sua administração e o estabelecimento industrial, equiparado a industrial ou prestador de serviço;

c) dispor, no País, de comprovado conhecimento científico ou tecnológico próprio ou complementado por acordos de

parcerias com Instituições Científicas e Tecnológicas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e

desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, relacionado à atividade desenvolvida, observado o disposto no inciso X do art.

2º da Lei nº 12.598, de 2012;

d) assegurar, em seus atos constitutivos ou nos atos de seu controlador direto ou indireto, que o conjunto de sócios ou

acionistas e grupos de sócios ou acionistas estrangeiros não possam exercer em cada assembleia geral número de votos superior a

2/3 (dois terços) do total de votos que puderem ser exercidos pelos acionistas brasileiros presentes; e

e) assegurar a continuidade produtiva no País; e

V -  Reunião técnica da Comissão  Mista  da  Indústria  de  Defesa  -  RT-CMID -  reunião de assessores técnicos  dos

ministérios integrantes da CMID, das Forças Armadas ou de órgãos e entidades públicas ou privadas, para analisar e aprofundar

estudos e propor soluções para os assuntos a serem apresentados à CMID.

CAPÍTULO II

DO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS E DA CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS

Art. 3º O pedido de credenciamento de ED e EED ou de classificação de PRODE e PED será formalizado pela empresa

interessada mediante a realização de pré-cadastro junto ao sistema de cadastramento de empresas  e  produtos de defesa do

Ministério da Defesa.

§ 1º O pré-cadastro contempla as seguintes tarefas e atividades:

I - solicitação de acesso ao sistema de que trata o caput pela empresa interessada;

II - verificação dos dados cadastrais da empresa pelo administrador do sistema;

III - cadastramento dos produtos pela empresa interessada;
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IV - apresentação dos produtos pela empresa, via sistema, às Forças Armadas; e

V - aceitação para pré-análise dos produtos pelas Forças Armadas.

§ 2º  Constatada eventual  irregularidade nos dados cadastrais  a que se refere o  inciso II  do §  1º,  a  empresa será

notificada, via sistema, para que realize as adequações necessárias.

§ 3º A pré-análise de que trata o inciso V do § 1º avaliará apenas o interesse das Forças no produto.

§ 4º Em casos excepcionais, a CMID poderá requerer às Forças prioridade na pré-análise de produtos pré-cadastrados.

§ 5º Na hipótese prevista no § 4º, a CMID poderá indicar um dos seus representantes para subsidiar a pré-análise da

Força.

§ 6º A empresa interessada será notificada, via sistema, sobre o resultado da pré-análise.

Art. 4º O processo de credenciamento de ED e EED ou classificação de PRODE e PED inicia-se na ocasião em que

houver a aceitação de pelo menos uma das Forças Armadas ou pela CMID, indicando que o respectivo produto tem aplicação na

atividade finalística de defesa e observará as seguintes fases:

I - em processamento - contempla todas as tarefas e as atividades relacionadas aos processos de análise de empresas

ou produtos até a submissão desses à publicação, quais sejam:

a) complementação do cadastro por parte da empresa interessada;

b) verificação do cadastramento pelo administrador do sistema;

c) análise da documentação técnica dos produtos ou das empresas pelo Centro de Apoio a Sistemas Logísticos de

Defesa - CASLODE;

d) parecer técnico da Força responsável pela aceitação do produto;

e) apreciação do parecer técnico de que trata a alínea "d" pela RT-CMID;

f) análise dos produtos ou empresas pela CMID;

g) emissão de Resolução; e

h) transcrição dos resultados em Ata; e

II - aguardando publicação - contempla as tarefas e as atividades internas, afetas ao Ministério da Defesa, que deverão

ser acompanhadas pela Secretaria Executiva da CMID - SEC-CMID, voltadas para a publicação dos atos deliberados, quais sejam:

a) elaboração das minutas de portaria ministerial pela SEC-CMID;

b) despacho das minutas de portaria pelo Secretário Executivo da CMID com o Presidente da CMID;

c) despacho das portarias pelo Presidente da CMID com o Ministro de Estado da Defesa;

d) publicação das portarias no Diário Oficial da União - DOU; e

e) atualização do sistema de cadastramento de empresas e produtos de defesa do Ministério da Defesa.

§ 1º As tarefas e atividades concernentes às fases "em processamento" e "aguardando publicação" deverão ocorrer em

ordem cronológica.

§ 2º O parecer técnico elaborado pelas Forças Armadas ou pelo representante da CMID, para a classificação de PED,

deverá considerar as métricas previstas no Anexo desta Portaria Normativa.

§ 3º Constatada eventual irregularidade na documentação técnica a que se refere a alínea "c" do inciso I do caput, a

empresa será notificada, via sistema, para que realize as adequações necessárias.

§ 4º  A CMID poderá convidar  integrantes de órgãos e entidades,  públicas ou privadas,  bem como requerer  visitas

técnicas às empresas, visando análise aprimorada.

§ 5º No caso de a empresa ser uma ED candidata à EED e que já possua PED cadastrado fica dispensada a aceitação

das Forças, ficando a cargo do CASLODE a análise documental relacionada à respectiva empresa.

CAPÍTULO III

DA AVALIAÇÃO DE EMPRESAS DE DEFESA E DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS DE DEFESA

Art.  5º  As  avaliações  às  ED  e  EED  serão  realizadas  periodicamente,  conforme  cronograma  estabelecido  pelo

Departamento de Produtos de Defesa da Secretaria de Produtos de Defesa - DEPROD, observado o disposto no art. 8º.

Art. 6º A equipe de avaliação é composta por:

I - representantes do DEPROD;

II - representantes do CASLODE; e

III - representantes das Forças Armadas.

§ 1º A equipe de avaliação será coordenada pelo DEPROD.

§ 2º  A critério do DEPROD poderão ser  convidados representantes de órgãos ou entidades,  públicas ou privadas,

visando assessorar a equipe nos casos em que demande notório conhecimento técnico para proceder à avaliação das empresas e

produtos.

§ 3º Nos casos em que não houver possibilidade de comparecimento in loco de representantes do CASLODE e das

Forças Armadas, deverá haver manifestação por escrito.

Art. 7º Compete à equipe de avaliação:

I - verificar a regularidade dos dados cadastrados da ED e EDD no banco de dados do Ministério da Defesa;

II - analisar a manutenção das condições estabelecidas no art. 2º, inciso IV, da Lei nº 12.598, de 2012, em relação às

EED; e

PORTARIA NORMATIVA N° 86/GM-MD, DE 13 DE DEZEMBRO ... http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/conten...

2 of 7 25/01/2019 16:23



III - analisar a classificação de PRODE e PED.

§ 1º A equipe de avaliação poderá propor:

I - manutenção da classificação de PRODE e PED;

II - mudança de categoria do PED;

III - reclassificação de PED para PRODE;

IV - reclassificação de PRODE para PED; ou

V - desclassificação do PRODE, caso seja constatado que o produto não atenda mais a uma atividade finalística de

defesa.

§ 2º As EED e ED que tiverem todos os seus produtos desclassificados serão automaticamente descredenciadas junto

ao Ministério da Defesa.

Art. 8º Para a adequação das atividades de avaliação do credenciamento de ED e EED e da classificação de PRODE e

PED, fica estabelecida a seguinte rotina:

I - procedimentos prévios da equipe de avaliação;

II - notificação à empresa;

III - avaliação técnica;

IV - elaboração de relatório de avaliação das empresas por parte de cada representante da equipe de avaliação; e

V - notificação do resultado da avaliação técnica à empresa.

§ 1º Os relatórios referidos no inciso IV do caput serão consolidados pelo DEPROD para que integrem um documento

único.

§ 2º O processo de avaliação e suas etapas serão regulados pelo DEPROD.

CAPÍTULO III

DO DESCREDENCIAMETO DE EMPRESAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS

Art. 9º O descumprimento das disposições da Lei n º 12.598, de 2012, do Decreto n º 7.970, de 28 de março de 2013, e

do Decreto n º 8.122, de 26 de outubro de 2013, poderá implicar o descredenciamento de ED, EED ou a desclassificação de PRODE

e PED, observado o disposto no art. 12.

Parágrafo  único.  Os  procedimentos  para  descredenciamento  de  ED,  EED  e  desclassificação  de  PRODE  e  PED

observarão o direito à ampla defesa e ao contraditório, adotando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei nº 9.784, de 29 de

janeiro de 1999.

Art. 10. A proposta de descredenciamento de ED e EED e desclassificação de PRODE e PED dar-se-á a pedido da

empresa ou de ofício, quando não satisfeitas as condições previstas em lei.

Art. 11. O processo de descredenciamento da ED e da EED e desclassificação de PRODE e PED a pedido observará as

seguintes fases:

I - envio de ofício direcionado ao Secretário Executivo da CMID;

II - abertura de Processo Administrativo de Gestão de Descredenciamento ou de Desclassificação pela SEC-CMID;

III - envio dos autos para análise pela RT-CMID dos possíveis impactos às Forças Armadas e à legislação vigente; e

IV - envio dos autos para CMID para deliberação sobre o início ou não do processo de descredenciamento da empresa

ou desclassificação do produto.

Parágrafo único. A CMID poderá solicitar novas informações à RT-CMID sempre que necessário.

Art. 12. O processo de descredenciamento da ED e da EED ou desclassificação de PRODE e PED de ofício observará

as seguintes fases:

I - abertura de Processo Administrativo de Gestão de Descredenciamento ou de Desclassificação pela SEC-CMID;

II - notificação à empresa, pela SEC-CMID, para apresentar a defesa por escrito;

III - análise técnica da empresa por parte de equipe a ser coordenada pela SEC-CMID;

IV - encaminhamento do Relatório da Análise Técnica à RT-CMID, juntamente com a defesa da empresa, se houver, para

análise e apreciação do fato; e

V - encaminhamento dos resultados à CMID para deliberação, que poderá ser:

a) favorável ao descredenciamento ou desclassificação, com elaboração de Resolução, que deverá ser encaminhada

para a decisão do Ministro de Estado da Defesa, e publicação no DOU; ou

b) contrária ao descredenciamento ou desclassificação, com o encerramento do processo registrado em ata.

§  1º  Na  hipótese  prevista  no  inciso  IV  do  caput,  a  CMID  poderá  restituir  o  processo  para  a  RT-CMID  para

esclarecimentos adicionais.

§ 2º A CMID poderá solicitar esclarecimentos adicionais para a empresa e convidar integrantes de outros órgãos ou

entidades públicas ou privadas, bem como requerer visitas técnicas às empresas, visando análise aprimorada.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. Para os fins dispostos no art. 2º, inciso I, e no art. 3º, § 2º, alínea "b" do Decreto nº 8.122, de 16 de outubro de

2013, serão considerados:

I - Bem de Defesa Nacional - BDN: bens, serviços, obras ou informações que tenham sido classificados como PRODE
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pelo Ministério da Defesa; e

II - Bem de Interesse Estratégico para a Defesa Nacional - BIEDN: PRODE que tenha sido classificado como PED pelo

Ministério da Defesa.

Art. 14. O DEPROD disponibilizará no sítio da internet https://www.defesa.gov.br/industria-de-defesa/comissao-mista-da-

industria-de-defesa manual  para orientar e esclarecer eventuais  dúvidas a respeito dos procedimentos previstos nesta Portaria

Normativa.

Art. 15. Ficam revogadas:

I - Portaria Normativa nº 61/MD, de 11 de outubro de 2016;

II - Portaria Normativa nº 14/MD, de 22 de março de 2017; e

III - Portaria Normativa nº 3.491/GM/MD, de 22 de setembro de 2017.

Art. 16. Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

JOAQUIM SILVA E LUNA

ANEXO

MANUAL DAS MÉTRICAS DO

PRODUTO ESTRATÉGICO DE DEFESA - PED

1.INTRODUÇÃO

Este manual estabelece diretrizes para avaliação e categorização de Produtos de Defesa - PRODE quanto ao conteúdo

tecnológico, dificuldade de obtenção e imprescindibilidade no processo de classificação de Produto Estratégico de Defesa - PED.

O disposto neste manual aplica-se nas avaliações para classificação e manutenção de PRODE como PED, com fulcro na

Lei nº 12.598, de 21 de março de 2012, e sua regulamentação.

2.CONTEÚDO TECNOLÓGICO

O Conteúdo Tecnológico é termo utilizado para mensurar a complexidade tecnológica de um produto.

A Complexidade Tecnológica é o grau de domínio tecnológico, de maturidade tecnológica e de inovação envolvidos.

Na avaliação do produto sob o aspecto do conteúdo tecnológico, as Forças Armadas - FFAA deverão considerar as

informações constantes na declaração de Conteúdo Nacional - DCN e no Relatório Anual de Resultados da BID - RARBID, inseridas

pelas empresas, no Sistema de Cadastramento de Produtos e Empresas de Defesa.

Na definição da maturidade do objeto, as Forças Armadas deverão utilizar a tabela de Nível de Maturidade Tecnológica -

TRL.  A classificação entre  os  níveis  TRL 1 a  3  será  considerada Projeto.  As  demais classificações  de  objeto  (bem,  serviço,

informação e obras) deverão ser consideradas entre os níveis TRL 4 a 9.

O Nível de Maturidade Tecnológica - TRL deverá observar os aspectos a seguir:

I - Considerado bem, serviço, obra e informação:

a)TRL 9 - Sistema atual provado com sucesso em missões operacionais;

b)TRL 8 - Sistema atual completo e qualificado em testes e demonstrações;

c)TRL 7 - Modelo ou Protótipo do sistema/subsistema demonstrado em um ambiente operacional;

d)TRL 6 - Modelo ou Protótipo do sistema/subsistema demonstrado em um ambiente relevante;

e)TRL 5 - Validação de componentes e/ou equipamentos em ambiente relevante;

f)TRL 4 - Validação de componentes e/ou equipamentos em ambiente controlado.

II - Considerado projeto:

a)TRL 3 - Prova de conceito analítica e experimental de características e/ou funções críticas;

b)TRL 2 - Conceito e/ ou aplicação de tecnologia formulada;

c)TRL 1 - Princípios básicos observados e reportados.

2.1DOMÍNIO TECNOLÓGICO

O  Domínio  Tecnológico,  seja  parcial  ou  total,  considera  a  dependência  operativa  ou  tecnológica  internacional,  a

engenharia terceirizada nacional ou a autonomia de pesquisa & desenvolvimento do fabricante, classificando como:

a)O Domínio Tecnológico Básico compreende a dependência operativa ou tecnológica internacional, de parte ou total,

para viabilizar a sua concepção;

b)O Domínio Tecnológico Intermediário compreende a engenharia terceirizada nacional, estabelecimento de consórcios e

alianças estratégicas, de parte ou total, para viabilizar a sua concepção;

c)O Domínio Tecnológico Avançado compreende a pesquisa & desenvolvimento autônomos ou em conjunto com centros

de pesquisa e universidades nacionais para viabilizar a sua concepção.

2.2CICLO TECNOLÓGICO

O Ciclo Tecnológico (bem, serviço, obra ou informação) considera as diversas fases do desenvolvimento tecnológico,

durante o seu ciclo de vida, e a influência na capacidade operacional das FFAA, classificado como:

a)O Ciclo Tecnológico Inovador que reflete o incremento da capacidade operacional através de tecnologias inovadoras,

de parte ou total;

b)O Ciclo Tecnológico Contemporâneo que reflete o incremento da capacidade operacional  através de absorção de
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tecnologia contemporânea, de parte ou total;

c)O Ciclo Tecnológico de Domínio público que reflete a capacidade operacional baseada na tecnologia ostensiva.

Uma vez considerado como Projeto na tabela de Nível de Maturidade Tecnológica - TRL, deverá ser classificado quanto

à inovação radical, inovação conceitual e inovação incremental:

a)A Inovação Radical reflete mudanças tanto na estrutura do mercado quanto na tecnologia existente. Ele ocasiona o

surgimento de novas estruturas, que normalmente sobrepõem às estruturas conhecidas;

b)A Inovação Conceitual  reflete o impacto no mercado ou na tecnologia. Este conceito inclui  a introdução de novas

tecnologias  em  mercados  existentes  (adições  em linhas  existentes)  ou  de  tecnologias  existentes  em novos  mercados  (novo

produto);

c)Inovação Incremental incorpora melhorias (funcionalidades, benefícios, manufatura, processo) em produtos por meio

da adoção de tecnologias conhecidas e introdução em mercados existentes.

2.3CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO TECNOLÓGICO

Um PRODE será avaliado, quanto ao Conteúdo Tecnológico, observando os aspectos de Domínio Tecnológico e Ciclo

Tecnológico, concomitantemente, recebendo as seguintes quantificações de níveis:

I - Considerando bem, serviço, obra e informação:

DOMÍNIO TECNOLÓGICO AVANÇADO 1 3 3

INTERMEDIÁRIO 0 2 2

BÁSICO 0 0 1

BEM / SERVIÇO / OBRA / INFORMAÇÃO DOMÍNIO PÚBLICO CONTEMPORÂNEO INOVADOR

CICLO TECNOLÓGICO

II - Considerando projeto:

DOMÍNIO TECNOLÓGICO AVANÇADO 2 3 3

INTERMEDIÁRIO 1 2 2

BÁSICO 0 0 1

PROJETO INCREMENTAL CONCEITUAL RADICAL

CICLO TECNOLÓGICO - INOVADORA

O PRODE é considerado estratégico, quanto ao Conteúdo Tecnológico, quando apresentar quantitativamente os níveis 1,

2 ou 3.

3DIFICULDADE DE OBTENÇÃO

O grau de Dificuldade de Obtenção de um determinado produto está ligado às seguintes condições:

a)a sua disponibilidade na necessidade imediata para o emprego operacional;

b)à necessidade de se manter o fornecimento logístico do referido produto em um intervalo de tempo.

Subsidiariamente,  para  análise  de cada uma das  condições  acima,  deverão ser  considerados  os  seguintes fatores

intervenientes:

a)a dificuldade logística envolvida na obtenção; e

b)a capacidade produtiva do setor industrial.

A Disponibilidade Produtiva da Indústria de Defesa está relacionada à sua autonomia produtiva, classificada como:

a)Disponibilidade Produtiva Baixa é o cenário de dependência produtiva internacional, de parte ou total, para viabilizar a

sua concepção;

b)Disponibilidade Produtiva Média é o cenário de restrição produtiva internacional, de parte ou total, para viabilizar a sua

concepção;

c)Disponibilidade Produtiva Alta é o cenário de autonomia produtiva nacional para viabilizar a sua concepção.

A Disponibilidade Logística da Indústria de Defesa está relacionada quanto a sua conjuntura quantitativa e qualitativa,

classificada como:

a)Disponibilidade Logística  Baixa  que  é  um cenário  de  dependência  logística  internacional,  de  parte  ou  total,  para

viabilizar a sua concepção;

b)Disponibilidade Logística Média que é um cenário de restrição logística internacional, de parte ou total, para viabilizar a

sua concepção;

c)Disponibilidade Logística Alta que é um cenário de autonomia logística nacional para viabilizar a sua concepção.

Um PRODE será avaliado, quanto à Dificuldade de Obtenção, observando os aspectos de Disponibilidade Produtiva e

Disponibilidade Logística, concomitantemente, recebendo as seguintes quantificações de níveis:

DISPONIBILIDADE PRODUTIVA BAIXA 1 2 3

MÉDIA 0 2 3

ALTA 0 0 1

PORTARIA NORMATIVA N° 86/GM-MD, DE 13 DE DEZEMBRO ... http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/conten...

5 of 7 25/01/2019 16:23



BEM / SERVIÇO / OBRA / INFORMAÇÃO ALTA MÉDIA BAIXA

O PRODE é considerado estratégico, quanto ao Dificuldade de Obtenção, quando apresentar quantitativamente os níveis

1, 2 ou 3.

4IMPRESCINDIBILIDADE

A Imprescindibilidade é o termo utilizado para o PRODE quando a sua aplicabilidade é indispensável para o emprego

operacional tático ou estratégico.

A Necessidade Estratégica está relacionada à sua compulsória aplicabilidade no cenário estratégico, classificada como:

a)Necessidade Estratégica Alta é o cenário de alta restrição operacional,  decorrente da inviabilidade do produto, na

execução da concepção estratégica;

b)Necessidade Estratégica Média é o cenário de média restrição operacional, decorrente da inviabilidade do produto, na

execução da concepção estratégica;

c)Necessidade Estratégica Baixa é o cenário de baixa restrição operacional, decorrente da inviabilidade do produto, na

execução da concepção estratégica.

A Necessidade Tática está relacionada à sua compulsória aplicabilidade no cenário tático, classificada como:

a)Necessidade Tática Alta é o cenário de alta restrição operacional, decorrente da inviabilidade do produto, na execução

da concepção tática;

b)Necessidade Tática Média é o cenário de média restrição operacional,  decorrente da inviabilidade do produto,  na

execução da concepção tática;

c)Necessidade  Tática  Baixa é  o  cenário  de baixa restrição operacional,  decorrente  da inviabilidade do produto,  na

execução da concepção tática.

Um  PRODE  será  avaliado,  quanto  à  Imprescindibilidade,  observando  os  aspectos  de  Necessidade  Estratégica  e

Necessidade Tática, concomitantemente, recebendo as seguintes quantificações de níveis:

NECESSIDADE ESTRATÉGICA ALTA 2 3 3

MÉDIA 1 2 3

BAIXA 0 1 2

PROJETO / BEM / SERVIÇO / OBRA / INFORMAÇÃO BAIXA MÉDIA ALTA

NECESSIDADE TÁTICA

O PRODE é considerado estratégico, quanto à Imprescindibilidade, quando apresentar quantitativamente os níveis 1, 2

ou 3.

5CATEGORIZAÇÃO DO PRODUTO

O Fomento Operacional é a observância do inter-relacionamento do emprego operacional e a maturidade e o domínio

tecnológico da indústria de defesa.

Um PRODE será avaliado quanto ao Fomento Operacional observando os aspectos de Imprescindibilidade e Conteúdo

Tecnológico, concomitantemente, recebendo as seguintes quantificações de níveis:

FOMENTO OPERACIONAL IMPRESCINDIBILIDADE

3 2 1 0

CONTEÚDO
TECNOLÓGICO

3 3 3 2 1

2 3 2 2 1

1 2 2 1 1

0 1 1 1 0

O produto qualificado como Projeto terá a Categoria caracterizada com a mesma quantificação de nível do Fomento

Operacional, ou seja, não será considerada a Dificuldade de Obtenção.

A Categorização de um PRODE, considerado bem, serviço, obra e informação, deverá ser definida após a observância

do Fomento Operacional e a Dificuldade de Obtenção, concomitantemente, recebendo as seguintes quantificações de níveis:

CATEGORIZAÇÃO FOMENTO OPERACIONAL

3 2 1 0

DIFICULDADE DE OBTENÇÃO 3 3 3 2 1

2 3 2 2 1

1 2 2 1 1

0 1 1 1 0

Os  produtos  de  defesa  enquadrados  nos  quantitativos  1,  2  e  3  serão  considerados  PED.  Os  produtos  de  defesa
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enquadrados no quantitativo "0" não serão considerados PED.

Os produtos de defesa enquadrados nos quantitativos 1, 2 e 3 serão categorizados conforme tabela a seguir:

CATEGORIZAÇÃO DE PED QUANTITATIVO

1ª CATEGORIA 3

2ª CATEGORIA 2

3ª CATEGORIA 1

NÃO CATEGORIZADO COMO PED 0

Republicado por ter saído incompleto no DOU nº 241, de 17 de dezembro de 2018, Seção 1, pág 25.
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