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PREÂMBULO 

A FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - FACC, torna 

público que realizará SELEÇÃO PÚBLICA do tipo “MENOR PREÇO” que será regido, processado e 

julgado em conformidade com o disposto do Decreto nº 8.241, de 21 de maio de 2014, com suas 

alterações, e demais dispositivos legais pertinentes, especificações e condições previstas neste 

edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Seleção Pública tem por objeto a aquisição de 05 (cinco) estações de trabalho 

(workstations). 

1.2. As especificações dos equipamentos, quantidades, condições e demais informações 

encontram-se descritas no Termo de Referência, que faz parte integrante deste edital, 

independente de transcrição. 

1.3. Os equipamentos objeto da presente Seleção Pública deverão ser entregues, conforme 

definido neste instrumento e seus anexos. 

2. DA DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO 

2.1. A sessão pública para abertura dos envelopes, julgamento das propostas comerciais e 

análise da documentação de habilitação, ocorrerá às 09:00 (nove horas), do dia 

16/03/2023 (dezesseis de março de dois mil e vinte três), na sala URCA, situada na Rua 

Lauro Muller, 455 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140. 

2.1.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do julgamento na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente fixado. 

3. DO PRAZO 

3.1. O prazo de entrega será de até 60 (sessenta) dias úteis contados do dia seguinte ao 
recebimento da Ordem de Fornecimento. 

3.2. Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto 
poderá solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a 
solicitação. 
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4. DA PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar da presente Seleção Pública todos os interessados, pessoas jurídicas de 

direito público ou de direito privado, com ou sem fins lucrativos, que preencherem as 

condições exigidas no Edital e que atuem no ramo pertinente e compatível com o objeto do 

certame. 

4.1.1. Para fins de participação no presente processo, não será admitida: 

a) Que estejam em recuperação judicial ou extrajudicial, bem como em processo de 

falência, dissolução ou liquidação; 

b) Empresas que tenham sido impedidas ou suspensas temporariamente de contratar 

com a FACC ou por qualquer órgão da Administração Pública; 

c) Que, por qualquer motivo tenham sido declarados inidôneos por Órgão da 

Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas Federal, Estadual ou Municipal, 

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente. 

d) Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas 

que compartilhem diretores, sócios ou representantes legais ou utilizem recursos 

materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não 

agem representando o mesmo interesse econômico; 

e) Consórcios de empresas, que não se enquadrem como micro ou pequenas empresas; 

f) Empresas que não contiverem em seu Contrato Social finalidade ou objetivo 

compatível com o objeto desta Seleção Pública; 

g) Que não apresentarem os documentos exigidos no presente edital. 

5. DA REPRESENTAÇÃO DAS PROPONENTES 

5.1. Cada proponente poderá, se assim o desejar, ter representante legal devidamente 

credenciado. 

5.2. Para ter direito a manifestar-se nas fases do certame, cada proponente deverá apresentar-

se com apenas um representante que, deverá comprovar os poderes de representação, 

por meio de instrumentos públicos ou particulares, devidamente autenticados por Cartório 

competente, observado o seguinte: 

I. Para Sócios, Proprietários ou Dirigentes 
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A) Cópia autenticada da cédula de identidade ou outro documento de identificação 

oficial; 

B) Cópia autenticada do Ato Constitutivo (requerimento), arquivado no Registro 

Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

no caso de empresário individual, ou empresa individual de responsabilidade 

limitada – EIRELI; 

C) Cópia autenticada do Ato constitutivo, Ata, Estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, no caso de 

Sociedade LTDA, S/A ou cooperativa, contendo ou acompanhado de documento 

de designação ou eleição de seus administradores; 

D) Cópia autenticada do ato constitutivo arquivado no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas do local de sua sede, acompanhada da prova de diretoria em exercício, 

no caso de sociedades simples. 

II. Tratando-se de procurador: o instrumento de procuração público e/ou particular, 

com firma reconhecida, outorgando ao seu representante poderes para tomar as 

decisões que julgar necessárias durante a Seleção Pública e todos os demais atos 

pertinentes ao certame. 

A) O procurador deverá apresentar cópia autenticada ou original do Estatuto Social, 

Contrato Social e/ou outro instrumento de registro comercial, devidamente 

registrado na Junta Comercial, ou, tratando-se de sociedades civis, o ato 

constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas; 

B) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá 

identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto, devidamente 

autenticado. 

5.3. Uma mesma pessoa poderá representar mais de uma empresa do mesmo grupo ou 

proponente diversa, desde que as propostas venham em envelopes separados. 

5.4. A ausência de representação ou a incorreção de qualquer dos documentos referidos neste 

Capítulo não inabilitará a proponente e não impedirá o representante de participar da 

Seleção Pública, mas obstará o representante de se manifestar e responder pela mesma no 

transcurso do certame. 
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5.5. O documento de representação será apresentado à Comissão de Seleção Pública antes da 

abertura dos envelopes de “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”, ou quando for 

exigido. 

5.6. Efetuada a verificação referente ao cumprimento das condições de participação no 

certame, os envelopes serão abertos e apreciados pela Comissão, na presença dos 

interessados. 

6. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

6.1. O interessado deverá apresentar até a data prevista para abertura que trata este edital, os 

envelopes fechados e indevassáveis, contendo os documentos de habilitação e a proposta 

comercial, tendo no frontispício do envelope os seguintes dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 01 

“DOCUMENTAÇÃO” 
ENVELOPE Nº 02 

“PROPOSTA COMERCIAL” 

À  
COMISSÃO DE SELEÇÃO DA FUNDAÇÃO DE 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA 
COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – FACC. 
 
EDITAL Nº 04/2023 
DATA DA ABERTURA: 16/03/2023 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
 
(NOME COMPLETO DA PROPONENTE) 

À  
COMISSÃO DE SELEÇÃO DA FUNDAÇÃO DE 
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA 
COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – FACC. 
 
EDITAL Nº 04/2023 
DATA DA ABERTURA: 16/03/2023 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 
 
(NOME COMPLETO DA PROPONENTE) 

 

6.2. Dos envelopes: 

6.2.1. O Envelope nº 01 deverá conter os documentos elencados no item “7” deste edital 

e o Envelope nº 02 conterá a Proposta Comercial elencada no item “8” deste edital. 

6.2.2. Os envelopes poderão ser entregues até a data de abertura dos envelopes no 

seguinte endereço: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - 

CEP: 21.290-140. 

6.2.3. Todos os envelopes serão rubricados sobre a tarja de fechamento pela Comissão 

de Seleção Pública e pelos representantes das proponentes presentes. 

6.2.4. Será admitido de cada proponente o recebimento de somente um envelope para 
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cada uma das formas de apresentação definidas no item “6.1” do edital. Não serão 

aceitas propostas alternativas. 

6.2.5. A indicação na parte externa dos envelopes, caso esteja incompleta, com algum erro 

de transcrição, ausência ou incorreções dos dizeres citados acima, desde que não cause 

dúvida quanto ao seu conteúdo ou não atrapalhe o andamento do processo, não 

constituirá motivo para exclusão da proponente do procedimento de Seleção Pública. 

6.2.6. Ao apresentar os envelopes de “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” a 

concorrente estará se submetendo automaticamente às condições estabelecidas para 

esta Seleção Pública, bem como aos dispositivos e normas legais aplicáveis 

mencionados neste edital. 

6.2.7. A entrega dos envelopes não conferirá às proponentes qualquer direito contra 

o órgão promotor da Seleção Pública, observadas as prescrições da legislação 

específica. 

6.3. Da documentação 

6.3.1. A fim de facilitar o exame da documentação, solicita-se às proponentes que 

apresentem seus documentos na ordem em que estão listados no item “7” do edital, 

sendo que o descumprimento dessa solicitação não ensejará inabilitação. 

6.3.2. Os documentos dos Envelopes deverão ser identificados e colecionados 

separadamente, sem emendas (ex.: números sobrepostos), rasuras (ex.: uso de 

corretivos líquidos) ou entrelinhas. 

6.3.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos, nem tão 

pouco, documento que apresente data de validade vencida em relação à data de 

abertura da presente Seleção Pública. 

6.3.4. Para a habilitação jurídica, a proponente deverá, nos documentos exigidos neste 

edital, demonstrar a compatibilidade do seu objeto social com o objeto da Seleção. 

6.3.5. As certidões apresentadas pela proponente que, não tragam sua validade expressa, 

serão consideradas pela Comissão como válidas por 60 (sessenta) dias, contados da 

data da sua expedição. 

6.3.6. Os documentos que tratam da Qualificação Econômico-Financeira deste edital 
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deverão vir assinados pelo Técnico em Contabilidade ou pelo Contador (CRC) da 

empresa, responsável técnico pelas informações, devidamente inscrito no Conselho 

Regional de Contabilidade. 

6.3.7. Documentos em fac-símile não serão aceitos, salvo para efeitos de diligências. 

6.3.8. Não serão aceitas as certidões ou certificados com data de validade vencida. 

6.3.9. Não serão aceitas cópias ilegíveis, que não ofereçam condições de leitura das 

informações nelas contidas. 

6.3.10.  A s  proponentes respondem pela fidelidade e legitimidade dos documentos 

apresentados em todas as etapas desta Seleção Pública. 

6.3.11. A documentação relativa à Regularidade Fiscal, Trabalhista e Qualificação Técnica, 

deverá ser atendida em sua totalidade, conforme estabelecido no presente edital. 

6.4. Quanto às autenticações 

6.4.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser apresentados em original, ou 

por meio de cópia autenticada por cartório competente. 

6.5. Confirmação de certidões via “Internet” 

6.5.1. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regularmente 

disponibiliza o documento pela “Internet”, a Comissão de Seleção Pública poderá 

verificar a autenticidade do mesmo através de consulta eletrônica. 

6.5.2. Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, sua aceitação 

estará sujeita, caso a Comissão de Seleção Pública assim o decidir, à verificação da 

autenticidade pela “Internet” ou perante o órgão emissor. 

6.5.3. No caso de impossibilidade de acesso à “Internet” para verificação da autenticidade 

das certidões, a Sessão poderá ser suspensa e as proponente serão intimadas da data 

e horário do seu prosseguimento. 

6.5.4. Para efeito de regularidade, constatando-se divergência, entre o documento 

apresentado na sessão pública e o disponível no endereço eletrônico do órgão emissor, 

prevalecerá o constante deste último, ainda que emitido posteriormente ao primeiro. 

6.6. Documentos matriz/filial 

6.6.1. Sob pena de inabilitação os documentos apresentados deverão estar em nome da 

proponente responsável pelo Contrato/execução com o número do CNPJ/MF e 
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endereço respectivo. 

6.6.2. Se a proponente responsável pelo Contrato/execução for a matriz, todos os 

documentos deverão estar em nome desta, aplicando-se a mesma regra quando se 

tratar de filial. 

6.6.3. Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os 

estabelecimentos, matriz e filiais, ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos 

da empresa, serão aceitos pela Comissão independentemente da inscrição do CNPJ/MF 

da proponente, para efeito de julgamento. 

6.6.4. O CNPJ que constar na documentação apresentada pela proponente para sua 

habilitação será obrigatoriamente, o mesmo a receber a Ordem de Fornecimento e a 

emitir a Nota Fiscal e/ou Fatura correspondentes, bem como alvo da liquidação da 

despesa. 

7. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1. Documentação Relativa à Regularidade Jurídica 

7.1.1. Ato Constitutivo registrado na Junta Comercial da respectiva sede, no caso de 

empresa individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, 

contendo seu(s) administrador(es), ou acompanhado de documento comprobatório de 

nomeação do(s) mesmo(s). 

7.1.2. Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da 

Resolução CGSIM nº 48 de 2018, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio (https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor/servicos-para-mei/ja-sou-mei), em se tratando de 

Microempreendedor Individual (MEI). 

7.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial em se tratando de Sociedades Empresárias, contendo ou 

acompanhado de documento comprobatório de nomeação de seus administradores, 

bem como, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos que 

comprovem a eleição de seus administradores (caso o Contrato Social em vigor não 

apresente o nome do Sócio Administrador e o ramo de atividade da empresa, a mesma 

deverá apresentar também a alteração que contenha estes dados). 
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7.1.4. Ato Constitutivo arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua 

sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, no caso de 

sociedade simples. 

7.1.5. Certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

de seu domicílio, conforme o caso, que comprove a condição de “ME” ou “EPP”. 

7.1.6. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro de autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.2. Documentação Relativa à Capacitação Técnica 

7.2.1. Apresentação de no mínimo 02 (dois) atestados de capacidade técnica, declaração ou 

certidão, emitida por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o 

arrematante executou atividades compatíveis em características com o objeto desta 

Seleção Pública, com boa avaliação por parte dos clientes; 

I. O atestado deverá estar emitido em papel timbrado do órgão ou da Empresa 

que o expediu, ou deverá conter carimbo do CNPJ do mesmo ou outra 

informação que permita a devida identificação do emitente. 

II. O atestado de capacidade técnica poderá ser apresentado em nome da 

empresa, com CNPJ da matriz e/ou da filial do Proponente. 

III. Não será aceito atestado de capacidade técnica emitido pelo próprio 

proponente. 

7.3. Documentação Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

I. Na inscrição deve constar a situação cadastral como “Ativa”; 

II. O comprovante de inscrição cadastral deverá ser emitido, preferencialmente, 

no prazo de até 30 (trinta) dias anterior à data prevista para apresentação da 

documentação e das propostas. 

7.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto da Seleção Pública, em plena validade. 

I. A comprovação poderá ser realizada mediante a apresentação da seguinte 
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documentação: 

a) No caso do cadastro de contribuintes estadual, através do Cartão de 

Inscrição Estadual ou Ficha de Inscrição Cadastral-FIC ou Documento de 

Identificação de Contribuinte; 

b) No caso do cadastro de contribuintes municipal, através do Cartão de 

Inscrição Municipal, Alvará de Licença e Funcionamento ou Alvará de 

Localização e Funcionamento. 

7.3.3. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal, através da Certidão Negativa de 

Débito Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional. 

(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir). 

7.3.4. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa 

de Débito de ICMS, emitida pela Secretaria de Estado competente, da localidade de 

domicílio ou sede da proponente, na forma da Lei, ou documento emitido pela 

Secretaria competente que comprove a isenção ou não incidência do tributo. 

7.3.5. Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa, 

com validade na data da realização da Seleção, mediante apresentação de certidões 

negativas de competência   municipal: 

I. Para os municípios que emitem prova de regularidade para com a Fazenda 

Municipal em separado, as proponentes deverão apresentar as duas 

certidões, isto é, Certidão sobre Tributos Imobiliários e Certidão de Tributos 

Mobiliários (Ex.: IPTU e ISSQN respectivamente); 

II. Caso a certidão não inclua todos os Tributos (mobiliários e imobiliários) e a 

proponente não possua imóvel cadastrado em seu nome deverá apresentar 

documento emitido pela Prefeitura Municipal que comprove tal fato ou 

certidão negativa de imóvel expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, da 

sede da proponente. 

7.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

fornecido pela Caixa Econômica Federal, de acordo com a Lei nº 8.036, de 11 de maio 

de 1990. (https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf) 
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7.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 

expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho-TST, de acordo com a Lei nº 12.440, de 07 

de julho de 2011. (http://www.tst.jus.br/certidao). 

7.4. Documentação Relativa à Qualificação Econômico-financeira 

7.4.1. Certidão Negativa de Decretação de Falência ou Recuperação Judicial, expedida 

pelo distribuidor, ou distribuidores, se for o caso, da sede da pessoa jurídica, que esteja 

dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. Caso não houver prazo 

fixado, a validade será de 60 (sessenta) dias. 

7.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

proponente, nos termos do inciso II do art. 22, do Decreto nº 8.241/2014, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

I. Somente serão aceitos aqueles publicados em jornais oficiais (publicação 

original ou cópia autenticada) ou cópias autenticadas dos termos de abertura e 

de encerramento e do balanço patrimonial, retiradas (por qualquer processo de 

cópia) do Livro Diário registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de 

Pessoa Jurídica; 

II. Para as Microempresas (ME´s) e Empresas de Pequeno Porte (EPP´s), optantes 

do “SIMPLES” é obrigatória a apresentação do Balanço Patrimonial, 

dispensando-se apenas a publicação e a sua transcrição no Livro Diário; 

III. As empresas recém-constituídas deverão apresentar em substituição ao 

Balanço Patrimonial, cópia do Balanço de Abertura ou do último Balanço 

Patrimonial levantado, nas mesmas condições formais exigidas acima 

(assinaturas, registro, etc.); 

IV. Todos os documentos citados deverão, ainda, conter as assinaturas do técnico 

em contabilidade ou contador, com o devido registro no Conselho Regional de 

Contabilidade, e do(s) sócio(s), diretor(es), administrador(es) ou representante 

legal; 

V.  Poderão ser exigidas das empresas para confrontação com as demonstrações 
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contábeis, as informações prestadas à Secretaria da Receita Federal. 

7.5. Declarações expressas da proponente, sob as penalidades cabíveis, de que: 

7.5.1. Inexiste fato superveniente impeditivo de habilitação  

7.5.2. Não possui em seu quadro de pessoal empregados menores (nos termos do inciso 

XXXIII, art. 7, da Constituição Federal). 

7.5.3. Submete-se as normas e regulamentos que orientam a presente Seleção. 

OBS.: As proponentes deverão apresentar as declarações supracitadas redigidas, 

preferencialmente, em papel timbrado da empresa ou que conste o carimbo padronizado 

do CNPJ, devidamente assinada pelo representante legal da proponente. 

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

8.1. A proposta comercial deverá conter: 

8.1.1. Razão social, n.º do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do Proponente; 

8.1.2. Modalidade e número da Seleção Pública; 

8.1.3. Descrição sucinta do objeto conforme este edital e anexos; 

8.1.4. Valor global e unitário dos equipamentos; 

8.1.4.1. O valor global deve ser apresentado em moeda nacional, em algarismo e por 

extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais. 

8.1.4.2. Os valores unitários precisam atender aos limites indicados no Termo de 

Referência. 

8.1.5. Declaração de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura. 

8.2. A Proposta Comercial deve ser apresentada em 02 (duas) vias numeradas e rubricadas por 

seu Representante Legal, em papel timbrado da proponente, a serem acondicionadas no 

Envelope nº 02, fechado e identificado, sem emendas ou rasuras, na forma de original ou 

cópia autenticada, para fins de avaliação, acompanhamento e controle durante a execução 

do contrato. 

8.3. As proponentes interessadas, antes da elaboração das propostas, deverão proceder a 

verificação e comparação minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos. 
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9. DOS PROCEDIMENTOS DA SELEÇÃO PÚBLICA 

9.1. O trabalho da sessão pública para recebimento dos Documentos de Habilitação e Proposta 

Comercial obedecerão aos transmites estabelecidos nos subitens seguintes; 

9.2. Na presença das PROPONENTES e demais pessoas que quiserem assistir à sessão, a 

COMISSÃO receberá os invólucros devidamente lacrados, contendo os documentos de 

habilitação e as Propostas Comerciais. Após a abertura dos envelopes, não será mais 

permitido a participação de concorrentes retardatários; 

9.3. Para a boa condução dos trabalhos cada Proponente deverá se fazer representar por, no 

máximo, 1 (uma) pessoa. 

9.4. A Comissão de Seleção irá rubricar, no fecho, os Envelopes “1” e “2” e separar os 

Envelopes “2”, que permanecerão fechados sob a guarda e responsabilidade da Comissão 

de Seleção. 

9.5. Após a entrega dos invólucros contendo os documentos de habilitação e proposta 

comercial, nenhum documento adicional será aceito ou considerado no julgamento e nem 

serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações. 

9.6. Proceder–se a abertura daqueles referentes a documentação (Envelope “1”). 

9.7. Será disponibilizado aos representantes das proponentes, para exame, os documentos 

constantes do Envelope nº 01. 

9.8. A documentação será encaminhada para análise da Comissão de Seleção Pública. 

9.9. O resultado das análises das documentações será informado aos presentes na sessão, com 

a indicação dos proponentes habilitados. 

9.10. Proclamado o resultado a COMISSÃO procederá à abertura do envelope ¨2¨ das empresa 

habilitadas. 

9.11. Será declarada vencedora a empresa que apresentar a proposta de menor valor. 

9.12. A COMISSÃO poderá a seu exclusivo critério julgar e proclamar na mesma sessão o 

resultado ou convocar outra para esse fim, ficando cientificados os interessados. 

9.13. De cada sessão realizada será lavrada a respectiva ata circunstancial, a qual será assinada 

pela COMISSÃO e pelos representantes das PROPONENTES presentes. 

9.14. O resultado de julgamento final da seleção será comunicado na mesma sessão ou 

posteriormente em outra sessão, através de notificação aos interessados. 
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9.15. É facultado á COMISSÃO, em qualquer fase da seleção, realizar diligencias, destinadas a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

9.16. Todos os atos da presente seleção serão acessíveis ao público, salvo o conteúdo das 

propostas até a sua abertura. A Comissão de Seleção lavrará atas circunstanciadas de todas 

as sessões e elaborará os demonstrativos da apuração das propostas. 

9.17. Em caso de eventuais recursos, a Comissão de Seleção Pública, após julgamento, 

publicará o resultado final na imprensa nacional. 

9.18. A critério da Comissão de Seleção Pública, todas as decisões referentes a esta Seleção 

poderão ser divulgadas conforme a seguir: 

I. Nas sessões de abertura de envelopes, quando presentes todos os prepostos das 

proponentes no ato em que foi adotada a decisão; 

II. Na Imprensa Oficial; ou, 

III. Por qualquer outro meio que permita a comprovação inequívoca do recebimento 

da comunicação pelas proponentes.  

9.19. A Comissão de Seleção Pública poderá alterar as datas ou as pautas das sessões, ou 

mesmo suspendê-las, em função do desenvolvimento dos trabalhos, podendo realizar 

tantas sessões quantas forem necessárias ao completo exame dos documentos e propostas, 

levando em conta seu volume e dando ciência a todas as proponentes das que designar, 

obedecidas as normas legais aplicáveis. 

9.20. A Comissão de Seleção Pública cuidará para que a interpretação e aplicação das regras 

estabelecidas neste edital e em seus anexos, busquem o atingimento das finalidades da 

Seleção Pública, evitando-se o apego a formalismos exagerados, irrelevantes ou 

desarrazoados, que não contribuam para assegurar a contratação da proposta mais 

vantajosa e a igualdade de oportunidade de participação dos interessados. 

9.21. Não será admitida, em qualquer hipótese, a participação de proponente retardatária, a 

não ser na condição de ouvinte. 

9.22. O horário previsto neste edital, para a abertura dos envelopes, poderá ser prorrogado 

por até 30 (trinta) minutos, a critério do Presidente da Comissão de Seleção Pública, 

independentemente de consulta às Proponentes presentes. 

9.23. Após a Comissão de Seleção Pública ter declarado estar encerrado o prazo de 
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recebimento dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

9.24. A Comissão de Seleção Pública pode solicitar, a seu critério, esclarecimentos e 

informações complementares ou efetuar diligências, caso julgue necessário. 

9.25. Antes do aviso oficial do resultado desta Seleção Pública, não serão fornecidas, a quem 

quer que seja, quaisquer informações referentes à adjudicação dos contratos ou à análise, 

avaliação ou comparação entre as propostas. 

9.26. A decisão da Comissão de Seleção Pública somente será considerada definitiva, após a 

homologação e adjudicação pela instância superior. 

9.27. Em caso de inabilitação de todas as proponentes ou de desclassificação de todas as 

propostas, a comissão de Seleção poderá lhes abrir prazo de 8 (oito) dias úteis para que se 

apresentem nova documentação ou nova proposta, escoimadas das falhas e dos vícios que 

continham. 

10. DA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DAS PROPOSTAS 

10.1. A habilitação far-se-á com a verificação de que a proponente está em situação regular 

com suas obrigações, sendo que esta comprovação será feita com base na documentação 

apresentada, que atendendo as exigências estipuladas será considerada habilitada para o 

processo de Seleção Pública. 

10.1.1. O julgamento da habilitação consistirá na verificação do atendimento às exigências 

deste edital, sendo que esta comprovação será feita pela Comissão de Seleção Pública 

com base na documentação apresentada pela proponente, que atendendo as 

exigências estipuladas será considerada habilitada para o processo de Seleção Pública. 

10.1.2. Serão consideradas inabilitadas automaticamente os participantes que não 

apresentarem a documentação exigida ou apresentarem-na com vícios insanáveis ou 

defeitos que impossibilitem seu entendimento ou não atendam satisfatoriamente as 

condições deste edital. 

10.1.3. Fica expressamente estipulado que, a critério exclusivo da Comissão de Seleção 

Pública, simples irregularidade formal, que evidencie lapso ou desatenção, que não 

altere nem afete o conteúdo e a legitimidade dos documentos apresentados e que não 

cause prejuízos aos concorrentes e a FACC, será considerada irrelevante, não podendo 

ensejar a inabilitação e/ou desclassificação das proponentes. 
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10.1.4. A Comissão de Seleção Pública se reserva no direito de exigir em qualquer época ou 

oportunidade, a exibição de documentos ou prestação de informações 

complementares que julgar necessários ao perfeito esclarecimento e comprovação da 

documentação apresentada, além de proceder diligências e verificações, na forma da 

lei. 

10.1.5. Caso necessite de mais tempo para efetuar a análise conclusiva dos documentos 

de habilitação, a Comissão de Seleção Pública poderá transferir a publicação do 

julgamento para outra data. 

10.1.6. Não caberá, ao final da sessão, desistência da proposta, salvo por motivo 

decorrente de fato superveniente à apresentação das propostas que venha a 

inviabilizar a participação da proponente no certame, conforme julgamento a critério 

da Comissão de Seleção Pública. 

10.1.7. Não serão consideradas as propostas que não satisfaçam as características básicas 

especificadas neste edital e seus anexos. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Conforme Decreto nº 8.241/2014, a fase recursal será única, após o julgamento das 

propostas. 

11.2. Ao final da sessão, o Proponente que desejar recorrer das decisões do Presidente da 

Comissão de Seleção Pública poderá fazê-lo, manifestando sua intenção de recurso, 

imediatamente após a fase competitiva, com o registro da síntese das suas razões, sendo-

lhe facultado juntar os respectivos memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis. 

11.3. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual prazo, 

que começará a correr a partir do término do prazo do recorrente. 

11.4. O recurso será dirigido a quem proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo 

de 03 (três) dias úteis, o encaminhará à autoridade máxima da FACC, que terá competência 

para a decisão final, em até 05 (cinco) dias úteis. 

11.5. A falta de manifestação imediata e motivada do Proponente quanto à sua intenção de 

recorrer, importará na decadência do direito de recurso. 

11.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo estabelecido e/ou 

subscritos por representantes não habilitados legalmente (procuração) ou não identificados 
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no processo para responder pelo Proponente. 

11.7. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo Proponente. 

11.8. Os recursos interpostos não terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará na 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1. Após o julgamento e classificação das propostas e transcorrido o prazo recursal, o 

processo de Seleção Pública será encaminhado pela Comissão de Seleção Pública à 

autoridade competente para fins de deliberação quanto à homologação do certame e a 

adjudicação de seu objeto a proponente vencedora. 

12.2. A autoridade superior ou a própria Comissão de Seleção se reserva no direito de não 

homologar ou revogar o presente processo, por razões de interesse da FACC decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação escrita. 

13. DOS PRAZOS E PENALIDADES 

13.1. Homologada a Seleção Pública, a Proponente vencedora será convocada para assinar o 

Contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

13.1.1. O prazo estabelecido no subitem “13.1” poderá ser prorrogado uma vez, por igual 

período, mediante solicitação do Proponente vencedor, durante o transcurso do prazo 

referido, devidamente justificada, a ser analisada e aprovada pela FACC. 

13.1.2. É facultado à FACC, quando a proponente vencedora não assinar o Contrato no 

prazo e condições estabelecidas, convocar as proponentes remanescentes, na ordem 

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª 

(primeira) classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a Seleção Pública, 

independentemente da aplicação de sanções. 

13.1.3. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes de propostas, sem 

convocação para contratação, ficam as proponentes liberadas dos compromissos 

assumidos pela sua participação na Seleção Pública de que trata este edital, salvo se 

ratificadas as condições propostas até o vencimento desse prazo, por igual período. 

13.1.4. Se, por motivo de força maior, a contratação não puder ocorrer dentro do período 

de validade da proposta, e caso persista o interesse da FACC, esta poderá solicitar 
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prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no máximo. 

13.2. A recusa injustificada da proponente vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar 

o instrumento equivalente, fora do prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em 

lei, devidamente informados e aceitos, caracterizará o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o às penalidades a juízo da autoridade competente, no que lhe 

couber: 

a)  Advertência, por escrito; 

b)  Multa de 10% (dez por cento) do valor global da proposta; e 

c)  Suspensão temporária de participação em Seleção Pública e impedimento de contratar 

com a Fundação por prazo de até 05 (cinco) anos. 

13.2.1. As penalidades previstas no item anterior não se aplicarão às proponentes 

remanescentes convocadas em virtude da não aceitação da primeira colocada, 

ressalvado o caso de inadimplemento contratual, após a contratação de qualquer das 

empresas. 

13.2.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 

defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 

franqueada vista ao processo. 

14. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

14.1. As obrigações decorrentes da presente Seleção Pública serão formalizadas por Termo de 

Contrato celebrado entre a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação 

Científica - FACC e a proponente vencedora. 

14.2. Farão parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição, todos os 

elementos apresentados pela proponente vencedora, que tenham servido de base à 

Seleção Pública, os termos do Decreto       nº 8.241/14, bem como as condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos. 

14.3. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 

contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente, os 

princípios de Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 

art. 36, do Decreto 8.241/14. 

14.4. O presente edital e seus anexos, bem como a Proposta Comercial da proponente 
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vencedora, farão parte integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de 

transcrição. 

14.5. Poderá a autoridade competente, até a assinatura do contrato, excluir proponente, 

motivadamente, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao 

julgamento da Seleção, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou 

financeira. 

14.6. Fica expressamente proibida a cessão e a subcontratação total ou parcial do objeto desta 

Seleção Pública, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem anuência da FACC. 

15. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

15.1. Vide Termo de Referência, na forma do Anexo I deste edital. 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

16.1. As despesas decorrentes da presente Seleção Pública correrão à conta dos recursos 

consignados no Projeto intitulado “Desenvolvimento de Softwares de inversão de dados 

multi-físicos com otimização via inteligência artificial”, Termo de Cooperação nº 

0050.0121778.22.9. 

16.2. A despesa com a execução do objeto desta Seleção Pública é estimada em R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais). 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. As condições de pagamento estão dispostas no Termo de Referência, na forma do Anexo 

I deste edital. 

18. DAS CONSULTAS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

18.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes à presente Seleção deverão ser enviados por 

escrito à Comissão de Seleção até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da 

sessão pública, por meio eletrônico via internet, no endereço compras@facc10.org.br. 

18.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar 

(CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar 

as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail). 

18.3. Caberá ao Presidente da Comissão de Seleção Pública manifestar-se sobre o pedido de 

esclarecimento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir de seu 

recebimento, apoiado pelo setor técnico responsável pela elaboração do instrumento ou 
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pelo órgão jurídico, conforme o caso. 

18.3.1. Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimento apresentados fora dos prazos 

estabelecidos. 

18.4. Aos termos do presente edital caberá impugnação: 

a)  Por qualquer cidadão, se protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada 

para a abertura dos envelopes de habilitação; 

b)  Pela proponente, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação.  

18.4.1. O pedido de impugnação deverá ser manifestado por escrito, dirigido à Comissão 

de Seleção Pública por meio eletrônico via internet, no endereço 

compras@facc10.org.br. 

18.4.2. A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar 

do processo de Seleção Pública até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

18.4.3. Não serão aceitos os pedidos de esclarecimentos ou impugnação, interpostos 

via “fac-símile”, por meio eletrônico ou após o decurso do prazo legal. 

18.4.4. Se o acolhimento do pedido de impugnação resultar a necessidade de modificação 

do edital, a alteração será divulgada pela mesma forma que se deu o texto original e 

nova data será designada para a realização do certame, exceto quando, 

inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 

18.4.5. As respostas às consultas ou qualquer modificação introduzida no edital, estarão 

disponíveis em forma de ADENDOS, podendo ser consultados no sítio da FACC 

(www.facc10.org.br) na aba de editais, assim como, as informações quanto ao 

adiamento, marcação de nova sessão ou reabertura de prazo do certame, se for o caso. 

18.4.6. O envio da proposta sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 

edital, implicará na plena aceitação das condições nele estabelecidas, por parte dos 

interessados.  
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19. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

19.1. A critério da autoridade competente esta Seleção Pública poderá ser revogada ou 

anulada. 

19.2. A anulação da Seleção Pública por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar. 

19.3. No caso de desfazimento do processo de Seleção Pública, fica assegurado o contraditório 

e a ampla defesa. 

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. O Decreto nº 8.241/14, com suas alterações, regerá as hipóteses não previstas neste 

edital. 

20.2. Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 10 

(dez) minutos do horário previsto para abertura da sessão. 

20.3. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de proponente retardatária, a não 

ser como ouvinte. 

20.4. O não comparecimento de qualquer dos participantes na sessão em que serão abertos os 

envelopes de “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL” não impedirá que ela se 

realize, não cabendo ao ausente o direito de reclamação de qualquer natureza. 

20.5. Os casos omissos decorrentes da execução do objeto deste edital serão resolvidos, de 

acordo com a legislação pertinente. 

20.6. No interesse da Autoridade Competente, a Comissão de Seleção poderá alterar as 

condições da presente Seleção, a qualquer tempo, no todo ou em parte, ou adiar de acordo 

com a sua conveniência, dando ciência aos interessados na forma da legislação vigente. 

20.7. Se houver indícios de conluio entre as proponentes ou de qualquer outro ato de má-fé, o 

Presidente da Comissão de Seleção Pública comunicará os fatos verificados ao Ministério 

Público, para as providências devidas. 

20.8. Não serão levadas em consideração, quaisquer consultas, pleitos ou reclamações, que 

não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas ou transcritas em ata. 

Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes. 

20.9. A proponente ao participar do presente certame deverá atentar a observância dos 

preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e 
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legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase 

do processo de Seleção Pública. 

20.10. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 

contidas implicará na imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, 

caso tenha sido o vencedor, na rescisão do Contrato ou da Ordem de fornecimento, sem 

prejuízo das demais sanções cabíveis. 

20.11. Independente de declaração expressa, a simples participação neste certame implica em 

aceitação integral e irretratável pelas proponentes, de todos os termos, cláusulas e 

condições constantes deste edital e de seus anexos, que passarão a integrar o Contrato 

como se transcrito fosse, com lastro na legislação ao preâmbulo contida bem como na 

observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis, não sendo 

aceita sob qualquer hipótese, alegação de seu desconhecimento em qualquer fase do 

procedimento de Seleção e execução do Contrato, envolvendo os serviços, materiais e 

componentes, se for o caso. 

20.12. Se ocorrer a desclassificação da proponente vencedora por fatos referidos no subitem 

anterior, a Comissão de Seleção Pública poderá convocar as proponentes remanescentes 

por ordem de classificação ou revogar a presente Seleção. 

20.13. Quando não acudirem interessados à Seleção Pública, os interessados não atenderem às 

condições de habilitação ou as propostas apresentadas não atenderem aos critérios de 

seleção, a FACC poderá contratar diretamente, mantidas as condições preestabelecidas 

neste instrumento convocatório, inclusive, quanto ao valor máximo estabelecido para a 

contratação, nos moldes do §3º do art. 9º do Decreto nº 8.241/2014. 

20.14. Todo o prazo estabelecido neste edital, salvo os expressos em contrário, será contado em 

dias consecutivos, excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento. Só se iniciam e 

vencem os prazos, em dias de expediente na FACC. 

20.15. Os termos dispostos neste edital, as cláusulas e condições contratuais e as constantes dos 

demais anexos completam-se entre si, reportando um documento ao outro em caso de 

dúvidas ou omissões. Dessa forma, todos os anexos integram o edital, como se nele 

transcrito fosse valendo suas condições e estipulações como normas para o procedimento 

e para a execução do objeto contratual. 
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20.16. São partes integrantes deste edital: 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Declaração de Concordância com os Termos do Edital 

Anexo III – Declaração de Inexistência de Trabalho Escravo ou Forçado e Mão de Obra 

Infantil 

Anexo IV – Declaração de Atendimento ao Artigo 7º, inciso XXXIII, da constituição Federal 

Anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento – ME/EPP 

20.16.1. Os modelos sugeridos foram inseridos com o intuito de padronizar as informações 

apresentadas, facilitar os trabalhos de análise e julgamento pela Comissão de Seleção 

Pública e evitar que as proponentes sejam inabilitadas ou desclassificadas em razão de 

falhas ou insuficiência nas informações indicadas. Caso sejam apresentados 

documentos em formatação diversa, estes deverão contemplar as informações 

mínimas necessárias à comprovação das exigências para efeitos de habilitação das 

proponentes e classificação das propostas. 

20.16.2. Os formulários solicitados no edital, que não tiverem modelo definido, deverão 

ser elaborados em formato livre seguindo as mesmas instruções gerais acima. 

20.17. No ato de recebimento do edital, a proponente deverá examinar cuidadosamente todas 

as instruções, condições, exigências, legislação pertinentes, normas e especificações citados 

neste edital e em seus anexos, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre a falta 

de folhas ou anexos, assim como as participantes deverão ter pleno conhecimento dos 

termos deste edital e das condições gerais e particulares do objeto da Seleção, não podendo 

invocar nenhum desconhecimento como elemento de impedimento da correta formulação 

da proposta, ou integral cumprimento do Contrato originário da presente Seleção Pública. 

21. DO FORO 

21.1. Para dirimir qualquer questão contratual oriunda da presente seleção pública, fica eleito 

o foro da Comarca de Petrópolis/RJ, com exclusão de todos os outros, por mais privilegiados 

que o sejam. 

 

Petrópolis-RJ, 10 de fevereiro de 2023. 
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Diogo Tavares  
Comprador 
 
Francisco Roberto Leonardo 
Diretor Geral 
 
Flávio Barbosa Toledo 
Diretor Administrativo Financeiro 
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ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

Termo de Cooperação: 0050.0121778.22.9 

Contratante: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Computação Científica - FACC 

Beneficiário: Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC 

 

1. OBJETO 

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de 05 (cinco) estações de trabalho 

(workstations), para atender as necessidades do projeto intitulado “Desenvolvimento de softwares de 

inversão de dados multi-físicos com otimização via inteligência artificial”, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

2. CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE 

LOTE 1 
 

Item Especificação Quantidade Valor estimado 

1 

2 CPU multi-core: Intel Xeon Silver (ou 
superior), com no mínimo 32 núcleos (2x 
CPU 16-core) no total; 
1 Terabyte de RAM; 
1 SSD de no mínimo 1 Terabyte; 
1 HD de no mínimo 4 Terabytes e 7200 RPM 
2 GPUs NVIDIA RTX A5000 com NVLINK,  
ou superior da NVIDIA. 

1 

 
 

 

R$ 200.000,00 

2 

2 CPU multi-core: Intel Xeon Silver (ou 
superior) ou ADM EPYC, com no mínimo 32 
núcleos (2x CPU 16-core) no total; 
128 Gigabytes de RAM, no mínimo;  
1 SSD de no mínimo 1 Terabyte;  
1 HD de no mínimo 4 Terabytes e 7200 RPM  
2 GPUs NVIDIA RTX A5000 com NVLINK,  
ou superior da NVIDIA. 

1 

 
 
 

R$ 85.000,00 

3 

2 CPU multi-core: Intel Xeon Silver (ou 
superior) ou ADM EPYC, com no mínimo 16 
núcleos (2x CPU 8-core) no total; 
128 Gigabytes de RAM, no mínimo;  
1 SSD de no mínimo 1 Terabyte;  

1 

 
 

R$ 65.000,00 
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1 HD de no mínimo 2 Terabytes e 7200 RPM  

4 

2 CPU multi-core: Intel Xeon Silver (ou 
superior) com no mínimo 32 núcleos (2x CPU 
16-core) no total; 
128 Gigabytes de RAM, no mínimo;  
1 SSD de no mínimo 1 Terabyte;  
2 HDs de no mínimo 2 Terabytes e 7200 RPM  
1 GPU NVIDIA RTX A5000,  
ou modelo com configuração superior da 
NVIDIA. 

1 

 
 
 
 

R$ 75.000,00 

 

LOTE 2 

Item Especificação Quantidade Valor estimado 

1 

2 CPU multi-core: ADM EPYC ou AMD Ryzen 
Threadripper PRO, com no mínimo 32 
núcleos (2x CPU 16-core)  no total; 
128 Gigabytes de RAM, no mínimo;  
1 SSD de no mínimo 1 Terabyte;  
1 HD de no mínimo 4 Terabytes e 7200 RPM  
1 GPU NVIDIA RTX A5000,  
ou modelo com configuração superior da 
NVIDIA. 

1 

 
 
 

R$ 75.000,00 

 

3. AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTE 

3.1. Após todo o trabalho de estipulação dos quantitativos e características técnicas, os itens foram 

agrupados considerando os aspectos de compatibilidade técnica e de desempenho, observadas as 

condições de assistência técnica e garantia oferecida.  

3.2. O agrupamento também visou tornar mais eficiente o processo de aquisição. Cabe lembra que o 

agrupamento de itens torna o preço mais atraente e compensatório em termos logísticos ao fornecedor, 

fomenta a disputa e amplia o número de interessados na Seleção Pública; e, finalmente, considerando 

que este procedimento atende aos princípios que norteiam as aquisições públicas de bens e serviços e 

esta prática visa adquirir o melhor pelo menor preço, dentro de uma possível e maior aproximação da 

padronização fica plenamente justificado o agrupamento de itens específicos. 

4. JUSTIFICATIVA 

O interesse por esta aquisição dá-se pela necessidade de haver máquinas com configurações adequadas 

para ganho de produtividade no projeto para as seguintes atividades: 
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 Desenvolvimento de nova modelagem 3D direta CSEM para caracterização e monitoramento de 
reservatório: itens 1, 3 e 4; 

 Melhoria no desempenho computacional da nova modelagem 3D direta: itens 4 e 5; 
 Novas funcionalidades na modelagem 3D direta: itens 1 e 3; 
 Desenvolvimento de nova interpretação em cascata sísmica-CSEM: itens 1 e 3; 
 Inversão 3D também implementado com deep learning: itens 1, 2 e 4; 
 Desenvolvimento de nova inversão 3D híbrida localizada CSEM: itens 1 e 3; 
 Melhoria no desempenho computacional da nova inversão 3D: itens 2, 4 e 5. 

5. PRAZO DE ENTREGA 

5.1. Até 60 (sessenta) dias úteis contados do dia seguinte ao recebimento da Ordem de Fornecimento. 

5.2. Devidamente justificado e antes de finalizado o prazo de entrega, o fornecedor do produto poderá 

solicitar prorrogação da entrega, ficando a cargo da área demandante aceitar a solicitação. 

6. LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA 

6.1. O material deverá ser entregue no Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC - Av. 

Getulio Vargas, 333 - Quitandinha, Petrópolis - RJ, 25651-076, no horário de 09:00 às 17:00. 

7. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

7.1. Os produtos serão recebido: 

7.1.1. Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade 

do material com a especificação, oportunidade em que se observarão apenas as informações 

constantes da fatura e das embalagens, em confronto com a respectiva nota de empenho; 

7.1.2. Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação, que deverá acontecer em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 

recebimento provisório. 

7.2. O descarregamento do produto ficará a cargo do fornecedor, devendo ser providenciada a mão-

de-obra necessária. 

7.3. O recebimento/aprovação do(s) produto(s) pelo Laboratório Nacional da Computação Científica - 

LNCC não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade do(s) 

produto(s) ou disparidades com as especificações estabelecidas, verificadas posteriormente, garantindo-

se a Administração as faculdades previstas no art. 18 da Lei Federal nº 8.078/1990. 
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8. VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

8.1. O valor global estimado para o Lote 1 é na ordem de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco 

mil reais) e para o Lote 2 na ordem de R$ 75.000,00 (cetenta e cinco mil reais). 

8.2. Os valores informados acima são estimativos e não indicam qualquer compromisso futuro para a 

Contratante. Somente será realizado o pagamento do material efetivamente entregue de acordo com as 

especificações estabelecidas nesse Termo de Referência. 

9. FONTE DE RECURSO 

As despesas decorrentes da presente Seleção Pública correrão à conta dos recursos consignados no 

Projeto “Desenvolvimento de softwares de inversão de dados multi-físicos com otimização via 

inteligência artificial”, financiado pela Petrobras, termo de cooperação nº 0050.0121778.22.9, SAP 

4600670333. 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado em até 15 dias após o recebimento definitivo do material, através de 

transferência bancária, exceto caso haja algum erro, ou, ausência de algum dado/informação necessária 

ao pagamento pretendido. 

10.2. A Nota Fiscal ou Fatura apresentada deverá conter expressamente os elementos necessários e 

essenciais do documento, tais como: 

a) A data de Emissão; 
b) Prazo de Validade; 
c) Os dados do Contrato e do órgão Contratante 
d) O período de Prestação dos Serviços 
e) O valor a pagar; e 
f) Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

 
10.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 

não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

 

 

Clicksign 8bfced5e-5775-41c8-b4ce-e530917680b1Clicksign b24fae17-18ab-4e6a-a340-3c5964639b86



  
 

 
Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 

Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 
CNPJ. 06.220.430/0001-03 e-mail: compras@facc10.org.br -www.facc10.org.br -  Tel./Fax: (21) 2131-7479 

 

11. GARANTIA ON-SITE 

11.1. O prazo de garantia do objeto não poderá ser inferior a 36 (trinta e seis) meses e será contado a 

partir do Recebimento Definitivo lavrado pela Contratante.  

11.2.  O serviço de garantia será prestado na modalidade on-site de segunda-feira a sexta-feira, no 

horário de 9:00 às 18:00, e consistirá na reparação das eventuais falhas dos equipamentos e na 

substituição de peças e componentes que se apresentem defeituosos e de acordo com manuais e normas 

técnicas específicas para os equipamentos.  

11.3. A assistência técnica em garantia nos equipamentos compreenderá a assistência técnica nos 

equipamentos, abrangendo manutenção corretiva com possibilidade de substituição de peças e/ou 

componentes, se necessário.  

11.4. Havendo a necessidade de substituições de peças e/ou componentes, estas deverão ser novas, 

sem uso e originais, exceto nos casos de não mais existirem no mercado e deverão ser fundamentados 

por escrito, ficando a cargo da Fiscalização a devida aprovação.  

11.5. Os bens defeituosos que necessitarem ser trasladados às instalações da empresa Contratada, bem 

como no retorno deles ao LNCC, deverão ser acondicionados adequadamente em embalagens 

apropriadas e fechadas.  

11.6. A Contratada deverá fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e os instrumentos 

necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis à limpeza ou à 

manutenção dos equipamentos.  

11.7. A Contratada deverá emitir um relatório técnico referente ao atendimento, contento a descrição 

do atendimento, o número do chamado, o número de série, o tipo/modelo do equipamento em 

manutenção, a data do atendimento, a assinatura do técnico da empresa Contratada, bem como a 

aceitação do técnico do Contratante para os serviços prestados.  

11.8. Realizar a configuração e ativação de todos os softwares necessários ao funcionamento do 

equipamento, após a realização da manutenção.  

11.9. A Contratada deverá manter o equipamento em condições normais de funcionamento e 

segurança.  
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11.10.  O prazo de realização do diagnóstico do problema e para dar uma estimativa de tempo de reparo 

será de 15 (quinze) dias corridos, a partir da comunicação do defeito realizada pelo Contratante à 

Contratada, conforme sistema de registro da própria Contratante. 

11.11. O fornecedor deverá assegurar a garantia dos equipamentos, seja por meio da rede mantida pelo 

próprio fabricante ou por meio de rede por ele credenciada, sendo, em todo caso, capaz de atender no 

local de entrega dos equipamentos com, no mínimo, um estabelecimento técnico.  

11.12. O serviço de garantia on-site, poderá utilizar apenas peças e componentes originais salvo nos 

casos fundamentados por escrito e aceitos pelo Contratante.  

11.13. A abertura de chamados será efetuada por correio eletrônico, site da Contratada ou por telefone. 

Em todos os casos, o atendimento deve ser efetuado em Língua Portuguesa.  

11.14. Na abertura do chamado, a Contratada deverá fornecer um número de registro para 

acompanhamento de cada equipamento. 

11.15. O início de atendimento e da resolução do serviço de garantia será a hora da comunicação feita 

pelo Contratante à Contratada, conforme sistema de registro do próprio do solicitante. 

12. EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS DE HABILITAÇÃO 

12.1. Habilitação jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades 

comerciais, e acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso de sociedades 

por ações; 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; e 

d) declaração de que não está inscrita em cadastros nacionais de empresas punidas pela administração 

pública. 
12.2. Regularidade Fiscal: 

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede 

do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; e 

b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - 
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FGTS, que comprove situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

12.3. Qualificação Técnica 

Apresentação de no mínimo 02 (dois) atestados de capacidade técnica, declaração ou certidão, emitida 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o arrematante executou atividades 

compatíveis em características com o objeto desta Seleção Pública, com boa avaliação por parte dos 

clientes. 

12.4. Econômico-financeira 

Apresentação de certidão negativa de falência ou de recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física. 

13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

Será considerada vencedora a proposta de menor valor global por lote, desde que atenda aos limites 

unitários e a todos os requisitos do Termo de Referência. 

14. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

Será assegurada, conforme artigo 17 do Decreto 8.241/2014, como critério de desempate de propostas 

com mesmo valor, dando preferência de contratação para bens e serviços:  

I. Produzidos no País;  

II. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;  

III. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e em desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

15. INSTRUMENTO CONTRATUAL 

15.1. Encerrado o procedimento da Seleção Pública, o representante legal do proponente declarado 

vencedor será convocado para firmar o termo de contrato. 

16. FUNDAMENTAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

Nos termos do Decreto Federal nº 8.241/2014 (Dispõe sobre a aquisição de bens e a contratação de obras 

e serviços pelas fundações de apoio) e subsidiariamente, no que for cabível, nos termos do Decreto 
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Federal nº 10.024/2019 (Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a 

aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e 

dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.) e 14.133/2021 

(Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 

16.1. Fica a cargo dos interessados a responsabilidade de tomar conhecimento de todos os 

esclarecimentos, atas, comunicados, recursos, decisões e quaisquer outras comunicações, devidamente 

publicados no site da Fundação na área de Editais (www.facc10.org.br). 

17. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A FACC, mediante simples comunicação, poderá, a qualquer tempo, alterar padrões, critérios, 

parâmetros e normas, mediante substituições e/ou supressões, desde que não alterem o objeto deste 

Termo de Referência. 

 

Petrópolis, 01 de janeiro de 2023. 
 
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - FACC 
 
Francisco Roberto Leonardo 
Diretor Geral 
 
Flávio Barbosa Toledo 
Diretor Administrativo-Financeiro 
 
LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA - LNCC 
 
Fábio Borges de Oliveira 
Diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica - LNCC 
 
Roberto Pinto Souto 
Coordenador do Projeto 
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Assinaturas

Fabio Borges de Oliveira

CPF: 993.940.659-20

Assinou em 04 fev 2023 às 18:52:08

Roberto Pinto Souto

CPF: 557.956.250-00

Assinou em 01 fev 2023 às 16:26:35

Flávio Barbosa Toledo

CPF: 350.604.504-06

Assinou em 01 fev 2023 às 18:08:04

Francisco Roberto Leonardo

CPF: 386.665.457-04

Assinou em 01 fev 2023 às 16:45:13

Log

01 fev 2023, 16:17:06 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 criou este documento número 8bfced5e-5775-41c8-b4ce-e530917680b1. Data

limite para assinatura do documento: 03 de março de 2023 (16:13). Finalização automática após

a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

01 fev 2023, 16:17:10 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

borges@lncc.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Fabio Borges de Oliveira.

01 fev 2023, 16:17:10 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

rpsouto@lncc.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Roberto Pinto Souto.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 06 de fevereiro de 2023. Versão v1.20.0.

8bfced5e-5775-41c8-b4ce-e530917680b1 Página 1 de 2 do Log

Clicksign b24fae17-18ab-4e6a-a340-3c5964639b86



01 fev 2023, 16:17:10 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

flavio@facc10.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Flávio Barbosa Toledo e CPF 350.604.504-06.

01 fev 2023, 16:17:10 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

dirgeral@facc10.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Francisco Roberto Leonardo  e CPF 386.665.457-04.

01 fev 2023, 16:26:35 Roberto Pinto Souto assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail rpsouto@lncc.br. CPF

informado: 557.956.250-00. IP: 177.195.72.95. Componente de assinatura versão 1.441.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 fev 2023, 16:45:13 Francisco Roberto Leonardo  assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

dirgeral@facc10.org.br. CPF informado: 386.665.457-04. IP: 152.84.249.10. Componente de

assinatura versão 1.441.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

01 fev 2023, 18:08:04 Flávio Barbosa Toledo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail flavio@facc10.org.br.

CPF informado: 350.604.504-06. IP: 189.94.102.115. Componente de assinatura versão 1.441.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 fev 2023, 18:52:08 Fabio Borges de Oliveira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail borges@lncc.br. CPF

informado: 993.940.659-20. IP: 187.18.76.218. Componente de assinatura versão 1.441.0

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

06 fev 2023, 08:25:28 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o

documento número 8bfced5e-5775-41c8-b4ce-e530917680b1.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 8bfced5e-5775-41c8-b4ce-e530917680b1, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 06 de fevereiro de 2023. Versão v1.20.0.
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 
 
 

Modalidade: Seleção Pública 

Número: 

 

(empresa) .................................................................................. , neste ato representada por (nome do 

responsável ou representante legal) .......................................................... , abaixo assinado, DECLARA: 
 
 

1. inteira submissão às cláusulas e condições relacionadas no instrumento convocatório e anexos 

da Seleção Pública - Tipo Menor Preço n° 04/2023-FACC; 

2. inteira submissão aos preceitos legais que regem esta Seleção Pública; 
 

3. Que inexiste qualquer fato impeditivo à nossa habilitação, bem como que não estamos 

declarados suspensos, impedidos ou inidôneos em nenhum órgão da Administração Pública, tampouco 

inscritos em qualquer cadastro nacional que registre tal condição; 

4. Que propõe o fornecimento de material/prestação de serviços objeto da Seleção pelos preços 

indicados na proposta anexa, obedecendo às estipulações do correspondente ato convocatório e 

asseverando que, em caso de divergência dos preços apresentados em algarismos e por extenso, 

prevalecerá este último. 

5. Que o prazo de validade da proposta apresentada é de .......... dias e o prazo de entrega do 

material e/ou serviço é de até ......................................... dias. 

6. Que o representante legal da empresa, autorizado a assinar o Contrato ou receber Ordem de 

Compra/Serviço é: 

NOME: 

IDENTIDADE: 

CPF: 
 
 

Cidade/Estado, ................... de .............................. de 2023. 
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......................................................................................... 

(assinatura do representante legal) 
 
 
 

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO ESCRAVO OU FORÇADO E MÃO DE 
OBRA INFANTIL 

 
 
 

  ,     CNPJ , por seu 

representante legal que esta assina, DECLARA, sob as penas da Lei, não empregar e/ou utilizar 

trabalho escravo ou forçado e mão de obra infantil, bem como não contratar e/ou manter 

relações com quaisquer outras empresas (parceiros, fornecedores e/ou subcontratados) que 

utilizem, explorem e/ou por qualquer meio ou forma empreguem o trabalho infantil nos 

termos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme disposições da Lei nº 

8.069/90 e demais normas legais e/ou regulamentares em vigor. 

 
 
 
 
 
 
 

Local, data. 
 
 
 
 
 
 

 
Nome legível: 
RG: 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

(empresa).................................................................................., neste ato representada por (nome do 

responsável ou representante legal) .................................................................. abaixo assinado, DECLARA 

para os devidos fins que, em cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição 

Federal, não possui em seu quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos de idade exercendo 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, tampouco menores de 16 (dezesseis) anos de idade 

exercendo qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos de idade. 

 
Cidade/Estado, ................... de .............................. de 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

......................................................................................... 

(assinatura do representante legal) 
 
 
 

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO V 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 3º E NÃO INCURSÃO NOS 
IMPEDIMENTOS DO §4º DO MESMO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/06 – ME/EPP 

 
 

Declaro, sob as penas da Lei, que a proponente ............................................................................. 

CNPJ nº ......................................... , enquadra-se na definição do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/06, 

pelo que pretende exercer o direito de preferência conferido por esta Lei e que, para tanto, atende suas 

condições e requisitos, não estando incursa em nenhum dos impedimentos constantes de seu § 4º. 

 
 
 
 

 
Cidade/Estado, ................... de ...................................... de 2023. 

 
 
 
 
 

......................................................................................... 
(assinatura do representante legal) 

 
 

OBS: Preparar a Declaração em papel timbrado da empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede: Av. Getúlio Vargas nº 333, Quitandinha - Petrópolis - RJ - CEP: 25.651-075 
Escritório: Rua Lauro Muller, 455 / sala 209 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21.290-140 

CNPJ. 06.210.430/0001-03 e-mail: dirgeral@facc10.org.br -www.facc10.org.br - Tel./Fax: (21) 2131-7479 

Clicksign b24fae17-18ab-4e6a-a340-3c5964639b86



Edital_04.2023.pdf
Documento número #b24fae17-18ab-4e6a-a340-3c5964639b86

Hash do documento original (SHA256): 56f32061631d21331ff59be4292d2d4547eb02788eba7bbc8762a0d59e217d6e

Assinaturas

Francisco Roberto Leonardo

CPF: 386.665.457-04

Assinou em 13 fev 2023 às 09:11:40

Flávio Barbosa Toledo

CPF: 350.604.504-06

Assinou em 10 fev 2023 às 16:41:17

Diogo da Silva Tavares

CPF: 139.441.047-65

Assinou em 10 fev 2023 às 14:12:36

Log

10 fev 2023, 14:11:43 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 criou este documento número b24fae17-18ab-4e6a-a340-3c5964639b86. Data

limite para assinatura do documento: 12 de março de 2023 (13:58). Finalização automática após

a última assinatura: não habilitada. Idioma: Português brasileiro.

10 fev 2023, 14:12:05 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

dirgeral@facc10.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Francisco Roberto Leonardo  e CPF 386.665.457-04.

10 fev 2023, 14:12:05 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

flavio@facc10.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail;

Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do

signatário: nome completo Flávio Barbosa Toledo e CPF 350.604.504-06.

10 fev 2023, 14:12:05 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura:

diogo.tavares@facc10.org.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via

E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação

do signatário: nome completo Diogo da Silva Tavares e CPF 139.441.047-65.
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10 fev 2023, 14:12:36 Diogo da Silva Tavares assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

diogo.tavares@facc10.org.br. CPF informado: 139.441.047-65. IP: 200.20.100.15. Componente de

assinatura versão 1.443.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

10 fev 2023, 16:41:17 Flávio Barbosa Toledo assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail flavio@facc10.org.br.

CPF informado: 350.604.504-06. IP: 189.60.153.109. Componente de assinatura versão 1.444.1

disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 fev 2023, 09:11:40 Francisco Roberto Leonardo  assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

dirgeral@facc10.org.br. CPF informado: 386.665.457-04. IP: 152.84.81.2. Componente de

assinatura versão 1.444.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 fev 2023, 09:32:27 Operador com email assinatura.projetos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-

3e2ba7b6a490 finalizou o processo de assinatura. Processo de assinatura concluído para o

documento número b24fae17-18ab-4e6a-a340-3c5964639b86.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº b24fae17-18ab-4e6a-a340-3c5964639b86, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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