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Edital Encomendas Estratégicas 

Inova Equipamentos 

1. Identificação: 

 

Título* 

 

Proponente (servidor da Fiocruz) * 

 

Matrícula SIAPE* 

 

CPF* 

 

E-mail institucional* 

 

E-mail alternativo* 

 

Telefone* 

 

Celular* 

 

Identidade de gênero:* 

(  ) Feminino (  ) Masculino (  ) Outra 

 

Unidade da Fiocruz* 

 

Laboratório/Departamento* 

 

Link currículo LATTES* 
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2. Informar o eixo*:  
Esse edital tem como objetivos a consolidação e modernização das plataformas 

tecnológicas e também o fomento a novas, portanto o proponente deve vincular 

sua proposta a um destes eixos: 

 

a. Consolidação e modernização das plataformas tecnológicas (Ao selecionar o eixo 

A o coordenador deverá preencher o campo específico com o código da plataforma no qual a 

proposta está vinculada) 

 

 

b. Plataforma de novas tecnologias. (Ao selecionar o eixo B, o coordenador deverá 

preencher o campo específico com o nome da tecnologia/plataforma que deseja criar) 

 

 

3. Detalhamento da proposta: 

a. Situação atual* (4000 caracteres)  
Construir um diagnóstico que identifique a status atual da plataforma, a necessidade de 

atualização ou de nova aquisição. Contextualizar e justificar a relevância da aquisição para a 

Unidade/escritório, região, comunidade científica, cursos de pós–graduação e sistema de 

saúde. 

 

b. Abrangência* (2000 caracteres) 

Informar, qualificar e quantificar os usuários (alunos, pesquisadores, público externo etc.) 

 

c. Palavras-chave*  
máximo de seis palavras 

 

4. Infraestrutura e equipamentos: 

 

a. Gestão do equipamento* (3000 caracteres) 

A proposta deve apresentar claramente um modelo de gestão/plano de utilização do 

equipamento (disponibilidade para multiusuários, composição de uma comissão de 

usuários, possibilidade de agendamento, capacidade para ofertar os serviços entre outras 

informações), destacar a expertise e a disponibilidade de equipe técnico-científica para a 

supervisão do equipamento e ou realização de ensaios, calibração e treinamento eventual de 

usuários  
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b. Equipamentos: [possibilidade de adicionar vários equipamentos] 

 

• Nome do equipamento* 

• Descrição do equipamento * (1000 caracteres)  

Detalhar de forma sucinta e clara quais as especificações e características do equipamento, 

sugerimos não mencionar a marca aqui. 

• CATMAT (catálogo de materiais) * – Número do código de material disponível, que é 

utilizado em todas as compras públicas , seu objetivo e manter uma linguagem única e 

padronizada para identificação, codificação e descrição de materiais a serem adquiridos pelo 

Governo Federal, por meio do ComprasNet  

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/ 

• Marca e modelo * 

• Fornecedor e/ou fabricante * (500 caracteres)  

• Nacional ou Importado * Caso nacional, informar se o fornecedor possui o equipamento 

em estoque 

• Local de instalação * Informar endereço e departamento/laboratório e responsável pelo 

recebimento (telefone e -mail) 

• Valor (R$) * usar a cotação do dólar do dia para conversão ou do acordado com o fornecedor 

• Custo de importação (R$) informar caso o fornecedor seja o importador, usar a cotação 

do dia ou acordada com o fornecedor 

• Prazo de entrega* (em dias)  

• Possui profissional para operação do equipamento*  

(  ) Sim ( ) Não 

• Possui sistema de qualidade implantado * 

(  ) Sim (  ) Não 

• Possui os requisitos de instalação necessários * (temperatura, espaço, umidade, 

elétrica,vibração etc) 

• Justificativa da marca (3000 caracteres)   

Deve se embasar tecnicamente os motivos pelos quais este equipamento se diferencia dos 

demais similares e o quanto estas características são importantes para o desenvolvimento do 

ensaio, experimento ou rotina da plataforma.  

• Justificativa do fornecedor (5000 caracteres)  
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• Anexar proposta(s) comercial * Informações como instalação, garantia e treinamento 

devem estar mencionadas na proposta ou fatura proforma. No caso da fatura proforma,  

verificar as orientações do SIEX- http://www.dirad.fiocruz.br/?q=node/137  

• anexar declaração de exclusividade do fornecedor, se aplicavel  

No caso de compras nacionais, a comprovação de exclusividade deve ser feita através de 

atestado fornecido pela junta comercial,sindicato, federação ou confederação patronal, ou, 

ainda, pelas entidades equivalentes 

 

c. Quantidade de equipamentos [o sistema irá contar quantos equipamentos estão 

contidos na proposta] 

 

d. Custo total [a soma da cotação e dos custos de importação informados em cada 

equipamento] 

 

e. Declarações *  
i) Anexar declaração de anuência e compromisso da diretoria da unidade, descrevendo 

também a infraestrutura disponível para a instalação do equipamento e as eventuais 

contrapartidas da unidade, laboratório e/ou departamento. 

 

ii) Anexar plano de adequação: documento que descreve as principais adaptações 

necessárias a serem realizadas no local de instalação a fim de garantir o correto 

funcionamento do(s) equipamento(s), itens como elétrica, climatização e pequenas 

obras, devem ser apontados, seguidos dos seus respectivos custos e prazos de execução. 

Para aqueles que não possuem adaptações, não é necessário o envio desta declaração. 

 

 

5. Equipe  

a.  Experiência do proponente * (1000 caracteres) 
Apresentar um resumo de como a experiência do proponente contribuirá para a máxima 

utilização do equipamento e/ou um plano de treinamento para novas tecnologias como as 

incluidas no eixo B; 

 

b.   Equipe *  
Indicar as pessoas que ficarão responsáveis pelo manuseio/manutenção do equipamento, 

descrevendo as atividades específicas, associando as competências de cada um e vínculo 

com a fiocruz do equipamento 

https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz
http://www.dirad.fiocruz.br/?q=node/137


Programa Fiocruz de Fomento a Inovação – INOVA FIOCRUZ   

https://portal.fiocruz.br/programa-inova-fiocruz 

equipamentos.inova@fiocruz.br 

 
 

5       

Nome CPF E-mail Unidade Laboratório Formação 

acadêmica 

Atividades 

no projeto 

Link 

Lattes 

Vínculo 

Institucional 

         
 

 

 

c.   Indicar a composição da comissão de usuários *  
Comissão de Usuários formada por no mínimo três pessoas representando diferentes grupos 

de pesquisa da Unidade. 

Nome E-mail Unidade Laboratório Cargo 

     
 

OBS:  Todas as compras seguirão os ritos administrativos preconizados na administração pública 

para compra de equipamentos, portanto a indicação e apresentação das propostas comerciais 

no formulário, mesmo que aprovado, não garantem a compra da marca e modelo 

apresentado. 

 

 

* Campos de preenchimento obrigatório 
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