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ESCLARECIMENTOS SELEÇÃO PÚBLICA - EDITAL 04/2023 

 

Pergunta 1: O Edital No. 04/2023 da FACC permite participação de empresa estrangeira, 
apresentando proposta para aquisição de material por importação direta ? 

Resposta: É admitida a participação de empresas estrangeiras, desde que possuam filiais no Brasil. 
Não será permitida a importação do material, os equipamentos em referência precisam ser 
caracterizados como nacionais e fabricados no país. 

Para fins de comprovação de qualificação técnica, poderão ser apresentados os atestados de 
capacidade técnica das filiais estrangeiras do grupo. No caso de empresas estrangeiras, os 
documentos comprobatórios devem ser autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas 
e traduzidos por tradutor público juramentado no Brasil, conforme estabelecido no “Manual de 
Serviço Consular e Jurídico – Tomo I – Capítulo 4º - Dos Atos Notariais e de Registro Civil – Seção 7ª, 
do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.” 

Pergunta 2: Referente aos itens 1, 2 e 3 do lote 1, e item 1 do lote 2, não é mencionado qual o 
Sistema Operacional que deverá ser ofertado. Entendemos que ofertando a máquina composta com 
o Sistema Operacional Ubuntu Linux estaríamos atendendo ao edital. Está correto o nosso 
entendimento? 

Resposta: Sim, correto 

Pergunta 3: Referente aos itens 1, 2 e 3 do lote 1, e item 1 do lote 2, não é mencionado se o 
equipamento solicitado deverá ser entregue com mouse e teclado. Gostaríamos de verificar se os 
componentes informados acima deverão ser entregues. Em caso positivo, entendemos que 
ofertando a máquina composta com o Mouse e Teclado com conexão do tipo USB estaríamos 
atendendo ao edital. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: Não é necessário mouse e teclado. Mas são necessárias as portas USB. 

Pergunta 4: Referente aos itens 1, 2 e 3 do lote 1, e item 1 do lote 2, não é mencionado se o 
equipamento solicitado deverá ser entregue com monitor. Gostaríamos de verificar se os 
componentes informados acima deverão ser entregues. Em caso positivo, gostaríamos de saber qual 
o modelo de monitor deverá ser ofertado (tamanho da tela, conexões de vídeo, ajuste de altura e 
posicionamento, ...) 

Resposta: Não é necessário monitor. 

Pergunta 5: Referente ao item 3 do Lote 1, não há menção em relação ao modelo de placa de vídeo 
que deverá ser ofertada. Com isso, entendemos que ao ofertar um equipamento sem placa de vídeo 
configurada, estaríamos atendendo ao edital. Está correto o nosso entendimento? 
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Resposta: Sim, correto. Mas, se puder ter uma placa de vídeo on-board, seria desejável. 

Pergunta 6: Referente item 1 do lote 2, entendemos que ofertando o equipamento configurado 
com 1 (um) processador AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX, o qual possui 32 núcleos, 128 MB, 
64 threads, 3.6GHz até 4.5GHz, 280 W, estaríamos atendendo ao edital. Está correto o nosso 
entendimento? 

Resposta: Não. A workstation deve conter duas CPUs necessariamente. E, até onde é de nosso 
conhecimento, o modelo 5975WX não é compatível com configuração CPU-dual. 

Pergunta 7: Em relação ao subitem 11.11 do item 11. GARANTIA ON-SITE, é importante que exista 
um link público no site do fabricante através do qual seja possível consultar a vigência da garantia 
do equipamento. Isso dá a segurança FACC que a garantia entregue será prestada pelo Fabricante 
(independentemente de a venda foi realizada por um integrador, revenda ou o próprio fabricante). 
É fundamental que seja possível validar a configuração do equipamento no site do fabricante. Isso 
garante que a configuração entregue para o cliente está coberta pela garantia do fabricante e 
também garante que todas as peças internas dos equipamentos passaram pelo controle de 
qualidade do fabricante do equipamento. Com isso, entendemos que o fabricante deverá 
disponibilizar site para consulta da vigência da garantia e da configuração do equipamento ofertado. 
Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: Não entendi este questionamento. No subitem 11.11 do item 11 não há 
menção alguma que deve haver site para consulta sobre a garantia e 
configuração. Não encontrei nada sobre isso no texto. 

Pergunta 8: Em relação ao item 11. GARANTIA ON-SITE, com o objetivo de acelerar o tempo de 
reparo do produto, entendemos que o atendimento inicial poderá ocorrer através de contato 
telefônico (0800) ou através do site do próprio fabricante, realizado pela contratante, no qual, com 
a colaboração da equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário se identificará o problema 
do equipamento. Caso seja identificado nesta fase de diagnóstico, a necessidade de troca de peças, 
será acionado o atendimento on-site. Está correto nosso entendimento? 

Resposta: Sim. Pode ser desta forma. 

Pergunta 9: Em relação ao item 1. OBJETO, de acordo com o texto “estações de trabalho 
(workstations)”, entendemos que só serão aceitos equipamentos do tipo Torre. Está correto o nosso 
entendimento? 

Resposta: Preferencialmente torre. 

Pergunta 10: As especificações do Edital descrevem a configuração do equipamento e as condições 
de garantia e prestação dos serviços de suporte técnico. No nosso entendimento, a composição de 
preços para o objeto é formada em parte pelo preço de equipamento e outra pelo valor dos serviços 
de garantia e suporte técnico a serem prestados. Entendemos que o faturamento do contrato 
poderá ser feito separadamente, mediante emissão de Nota Fiscal de Venda (para o equipamento) 
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e Nota Fiscal de Serviços (para a garantia e suporte técnico), totalizando o valor unitário total 
apresentado na nossa proposta final. Está correto o nosso entendimento? 

Resposta: O valor apresentado para o equipamento já deve contemplar o serviço de garantia e 
suporte técnico. O faturamento será somente mediante Nota Fiscal de venda. 

 

Petrópolis, 10 de março de 2023 

 

Assinado eletronicamente por, 

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – FACC 

Diogo da Silva Tavares 
Presidente da Comissão de Seleção 
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