
                      
 
                      Ministério da Saúde 
                      Fiocruz  
                      Fundação Oswaldo Cruz 

 
 
 

______________________________________________________________________________________ 
Av. Brasil, 4365 - Casa Amarela 

Manguinhos – RJ – Cep: 21040-900 
Tel.:21 3885-1801 

 
 

1 

Perguntas Frequentes 

 

É possível incluir um computador como estação de trabalho para um equipamento?  

- Sim, podem ser adquiridos computadores para compor equipamentos com as justificativas 

descritas no formulário. 

 

O sistema possibilita a inclusão de duas plataformas de Unidades diferentes? 

- Sim, podem ser incluídas plataformas em unidades diferentes na mesma proposta.  

 

A documentação (anuência da direção, comissão de usuários) deve ser toda duplicada? Cada 

plataforma apresenta as declarações de sua Unidade? 

- Sim, a proposta deve conter a carta de anuência das unidades envolvidas na proposta para 

receber equipamentos. 

 

O equipamento pretendido para aquisição possui representantes comerciais diferentes nos 

estados, são empresas diferentes para regiões diferentes, é necessário o envio das duas 

cotações?  

- Devem ser enviadas as 2 cotações. 

 

É aconselhável a inclusão de garantia estendida aos equipamentos?  

- Se aplicável, é desejável contemplar garantia estendida. 

 

 Não tem máquina semelhante no CATMAT. Como devo proceder?  

- Usar o código do CATMAT do equipamento que mais se aproxima do que deseja propor. Ficar 

atento ao valor, pois o mesmo deve se aproximar do valor do equipamento a ser adquirido.  

 

A aquisição será um equipamento importado:  Esta compra será feita usando as isenções de 
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importação da Fiocruz ou será a importação feita pelo fornecedor? Devo solicitar duas 

propostas? 

- O Ideal é enviar as 2 propostas, considerando importação direta e importação pela Fiocruz.  

 

Em relação ao item 4. Infraestrutura e equipamento, alínea ‘c. Indicar a composição da 

comissão de usuários formada por no mínimo três pessoas representando diferentes grupos de 

pesquisa da Unidade: 

a) O proponente do projeto também pode fazer parte desta comissão? 

 - Não 

b) A comissão precisa ser somente com usuários da Unidade ou pode incluir usuários de 

outras Unidades da Fiocruz? 

- Pode incluir usuários de outras Unidades da Fiocruz, pode também tem usuários externos, 

no entanto pelo menos 3 devem ser da Fiocruz.  

 

c) No trecho “três pessoas representando diferentes grupos de pesquisa da Unidade” seriam 

diferentes grupos de pesquisa cadastrados no CNPq? Ou grupos de pesquisa que existem 

dentro da Unidade ou com outras Unidades da Fiocruz, Universidades, entre outros? 

- Sim, podem ser grupos diferentes dentro da Unidade ou Instituição, não é obrigatório ser 

grupo formal do CNPq. 

 

A proposta deverá ser enviada por unidade?  

- Não existe a obrigatoriedade de ser por Unidade. Caso a Unidade entenda que essa seja a 

melhor estratégia poderá se organizar e enviar uma única proposta.  

 

A unidade pode enviar uma proposta no eixo A e outra no eixo B? 

- Sim, mas não deve submeter com o mesmo proponente e equipe. 

 


