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1.  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1.1  Contratação de empresa especial izada para prestação de serviço 

de migração da solução de e-mai l , open source, Zimbra para a 

plataforma da Microsoft Office 365 (Outlook), conforme as 

necessidades da Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil 

(Fundação PTI-BR). 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  A contratação de uma suíte de apl icativos para escritório é 

necessária para que a Fundação PTI-BR passe a ter uma solução 

corporativa central izada, faci l i tando a integração das áreas 

funcionais, programas e projetos na criação e revisão colaborativa 

de documentos institucionais e garantindo a compatibi l idade das 

informações e dos documentos trocados com a sua mantenedora.  

2.2   A implementação desta solução permitirá a tomada de decisão 

desde o planejamento, execução e acompanhamento dos projetos 

desenvolvidos e/ou geridos pela Fundação PTI-BR, possibi l itando 

assim mais eficiência na gestão dos processos administrat ivos e 

de documentos oficiais gerados sob o controle da instituição e de 

forma colaborativa, além de agregar vários benefícios como 

segurança, aumento de produtividade e economia de tempo na 

execução dos processos e, consequentemente, dos projetos 

desenvolvidos pela Fundação PTI-BR. 

2.3  A solução Microsoft 365 mostrou-se mais vantajosa, tanto técnica 

quanto financeiramente, pelo fato de substituir a aquisição das 

tradicionais l icenças do Microsoft Office e por possibi l i tar  el iminar 

recursos de soluções hospedadas no Data Center da Fundação PTI -

BR, já que ela conta com soluções em nuvem, como por exemplo: 

e-mai l , videoconferência, comparti lhamento de arquivos, 

formulários, colaboração em tempo real, intranet e outros.  

2.4  A contratação deste serviço é necessária para garanti r a migração 

das contas de e-mai l  do Zimbra para o Outlook do pacote do 

Microsoft Office365. 

3.  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1   Atualmente a Fundação PTI-BR uti l iza a solução de e-mai l , open 

source, Zimbra. 
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3.2  A contratada deverá migrar todas as contas de e-mai l  da Fundação 

PTI-BR, sendo um total estimado de 970 (novecentos e setenta) 

contas, dívidas em: 

3.2.1  725 (setecentos e vinte e cinco) contas para colaboradores e 

estagiários;  

3.2.2  245 (duzentos e quarenta e cinco) contas para  e-mai ls 

corporativos.  

3.2.3  Todos os e-mai ls se encontram no servidor, não armazenado 

local. 

3.3  A contratada deverá migrar apenas os e-mai ls, excluindo agenda 

e contatos. 

3.4  Para todas as atividades, a contratada deverá considerar boas 

práticas de mercado que estejam aderentes às necessidades da 

Fundação PTI-BR. 

3.5  As datas e horários das atividades de configuração, migração e 

repasse de conhecimento deverão ser combinadas com a equipe 

técnica da Fundação PTI-BR, sendo que a migração, em específico, 

poderá ocorrer fora do horário comercial  e/ou em feriados e finais 

de semana, devido a crit icidade da operação do negócio da 

Fundação PTI-BR. As demais atividades seguirão o horário 

comercial  padrão da Fundação PTI-BR de segunda a sexta-feira das 

08:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00. 

3.6  Abaixo segue um descrit ivo das principais atividades elencadas 

para este serviço, contudo, a consultoria não estará restri ta ou 

l imitada a executar apenas estas atividades para que a 

implantação da solução aconteça com sucesso.  

Escopo da Atividade 
Presencial ou 

Remota? 

Plano de ação para migrar @pti.org.br e @turismoitaipu.com.br  

Apoio na configuração de chave dkim,spf dentre outros recursos 

que possam melhorar a segurança e qualidade dos serviços de 

e-mail 

 

Definir política de spam na solução do Office365  

Definir políticas de segurança em relação ao e-mail  

How-to de compartilhamento de caixa de entrada  

Repasse de conhecimento para equipe técnica da TIC.DAF  
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Suporte/acompanhamento pós migração  

 

3.7  O prazo máximo para execução das atividades é de 45 (quarenta 

e cinco) dias úteis.  

3.8  A CONTRATADA, deverá completar o quadro das atividades ao 

enviar a proposta comercial  para a val idação da equipe técnica da 

Fundação PTI-BR.  

4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADO 

4.1  A contratada deverá ser certi ficada Microsoft Partner Gold ou 

superior. 

4.2  O profissional responsável por real izar o atendimento a Fundação 

PTI-BR, deverá ter certi ficação val ida Microsoft 365 Fundamentals 

(MS-900) vigente ou outra superior com foco no Microsoft 365 e 

Exchange Onl ine. 

4.3  Para a qual i ficação técnica, a empresa deverá comprovar mediante 

apresentação de, pelo menos, 1 (um) Atestado de Capacidade 

Técnica, compatível  com o objeto deste Termo de Referência, 

comprovando que a CONTRATADA prestou serviço de migração ou 

instalação do Microsoft AD on-premise, fornecido por pessoa 

jurídica de Direito Públ ico ou Privado.  

4.3.1  Será permitida a soma de atestados de capacidade técnica para 

fins de comprovação da qual i ficação técnica.  

4.3.2  O atestado deverá conter, obrigatoriamente:  

• Nome da empresa ou órgão que emitir o atestado;  

• Endereço completo;  

• Quantidade de contas de e-mai l  migradas; 

• Manifestação acerca da qual idade no fornecimento do serviço;  

• Identi ficação do responsável pela emissão do atestado com: 

nome, função e telefone para a solici tação de informações 

adicionais de interesse da Comissão de Licitação.  
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5.  LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1  O serviço poderá ser executado nas dependências da Fundação PTI 

– BR, na Avenida Tancredo Neves,  6731 –  CEP: 85.867-900 –  Bairro 

Itaipu – Foz do Iguaçu (PR) ou de forma remota em consonância com 

as regras e acessos disponibi l izados pela equipe responsável da 

Fundação PTI-BR. 

5.2  O prazo de execução dos serviços é de  no máximo 45 (quarenta e 

cinco) dias corridos, contados da emissão do pedido de compras ou 

documento equivalente que o substitua.  

5.3  Todas as despesas com a execução dos serviços (tais como: mão 

de obra, transporte, al imentação, entrega, encargos, impostos de 

qualquer natureza), incidentes sobre o objeto do presente, são de 

inteira responsabi l idade e risco da empresa CONTRATADA.  

5.4  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da CONTRATADA e a Fundação PTI –  BR, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoal idade e 

subordinação direta.  

6.  FORMA DE PAGAMENTO 

6.1  O pagamento será efetuado de acordo com o padrão da Fundação 

PTI, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento do 

serviço, ou conforme negociação com a Contratada.  

6.2  Os documentos fiscais deverão ser preenchidos em nome da 

Fundação Parque Tecnológico Itaipu – BR, CNPJ 07.769.688/0001-

18, com natureza jurídica de entidade privada sem fins lucrativos, 

inscrição Municipal 36.687, Não Contribuinte de ICMS, situada na 

Avenida Tancredo Neves nº 6731, CEP 85.867-900 – Bairro Itaipu 

– Foz do Iguaçu-PR. 

6.3  Todos os documentos fiscais eletrônicos devem ser enviados para 

o e-mail: nfeletronica@pti.org.br e as Notas Fiscais manuais 

devem ser entregues para a área de recebimento.  
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6.4  Nos documentos fiscais, deverão constar: o número do pedido de 

compras, número do convênio 4500059646, a descrição detalhada 

dos serviços prestados, o local da prestação dos serviços (quando 

ocorrer fora do município de Foz do Iguaçu –  PR) e o destaque das 

retenções de tributos (quando apl icáveis).  

6.5  A CONTRATADA, quando da formal ização de sua Proposta 

Comercial , assumirá a responsabi l idade de fazê-la com inclusão de 

todas as obrigações e encargos, ou seja, todos os custos 

incidentes para a consecução do objeto contratado, não podendo 

ser atribuída à Fundação PTI –  BR nenhuma despesa adicional, a 

qualquer tí tulo.  

7.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo  

Natureza 

Orçamentária  

 

Fonte de 

Recurso  

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

30801010 3030104 0302130 OESTRUTURANTES.004 

8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

8.1  Das Obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1  A CONTRATADA deverá cumprir com toda a descrição do serviço 

constante no Termo de Referência e na sua proposta comercial , 

assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.  

 

8.2  Das Obrigações da CONTRATANTE: 

8.2.1  Fornecer, mediante sol ici tação escrita da CONTRATADA, 

informações adicionais, di rimir dúvidas e orientá-la nos casos 

omissos; 

8.2.2  Permitir o l ivre acesso do FORNECEDOR nas dependências da 

Fundação PTI-BR, observadas as normas de segurança da 

Fundação PTI-BR e da ITAIPU BINACIONAL para os casos em que 

sejam requeridas a instalação, a substituição ou a devolução 

do(s) objeto(s);  

8.2.3  Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas 

previstas no termo de referência;  
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8.2.4  Comunicar ao FORNECEDOR toda e qualquer ocorrência 

relacionada com o fornecimento dos equipamentos, di l igenciando 

nos casos que exigem providências corretivas;  

8.2.5  Providenciar os pagamentos ao FORNECEDOR à vista dos 

documentos fiscais devidamente atestados, nos prazos fixados.  

8.2.6  A Fundação PTI-BR não responderá por quaisquer compromissos 

assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados 

à execução do presente instrumento contratual, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados . 

 

9.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1  A Fundação PTI-BR poderá apl icar sanções administrativas, quando 

a CONTRATADA não cumprir com as suas obrigações. As 

penal idades das sanções estão descritas na Norma de Compras, 

Contratações e Al ienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu -

Brasi l , que pode ser acessado por meio do l ink: 

https://pti .org.br/pt-br/compras-e-l ici tacoes. 

 

10.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

10.1  Não será admitida a subcontratação do objeto desta contratação.  

10.2  Todas as despesas, encargos, fretes, impostos de qualquer 

natureza, incidentes sobre o objeto do presente, honorários, taxa 

de agenciamento e todas as obrigações sociais e previdenciárias 

são de inteira responsabi l idade e risco da empresa vencedora.  

10.3  Nos custos apresentados devem estar inclusas despesas 

necessárias para com a contratação dos profissionais.  

10.4  Durante todo o período de contratação, a empresa CONTRATADA 

deverá manter atual izada sua documentação e seus cadastros 

junto a Fundação PTI - BR. 

 

https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes
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11.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1  A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasi l , em cumprimento à 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece 

que a proposta comercial  e documentos de habi l i tação dos 

fornecedores poderão ser disponibil izados para outros 

participantes do processo de contratação tendo em vista o direito 

destes em obter vistas dos elementos do  processo indispensáveis 

à defesa de seus interesses.  

11.2   A Norma de Compras, Contratações e Al ienações da Fundação PTI-

BR e as Minutas de Contrato uti l izadas por esta Fundação estão 

disponíveis no l ink https://pti .org.br/pt -br/compras-e-l ici tacoes. 

 

12.  IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO 

DESTE DOCUMENTO: 

 

Responsável Técnico: Paulo Henrique Ottomar 

Área: TIC.DAF 

Data: 27/07/2021 

 

Responsável pelo Centro de Custos:  Jaime Vi l la Junior 

Área: TIC.DAF 

Data: 27/07/2021 

 

 


