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FORMULÁRIO – TERMO REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS

1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1.1 Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de  serviços
em  rede  de  cabeamento  estruturado  e  fibra  ótica  com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais genuínos
dos  respectivos  fabricantes,  conforme  condições,  quantidades  e
exigências estabelecidas neste instrumento.

LOTE ITE
M

DESCRICÃO DOS SERVIÇOS CODIGO
DO

MATERAL

UNIDADE
MEDIDA

QUANTIDADE

01 01 PATCH PAINEL DESCARREGADO 
48P ANGULAR 2U

35.050.807 UNI 11

02 CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6
PREMIUM-BR T568A/B

35.060.061 UNI 680

03 CABO TRANSMISSAO DE DADOS 
GIGALANGREEN U/UTP 23AWGX4P
CAT.6 LSZH VM RIB

23.400.044 MTS 3660

04 VELCRO DUPLA FACE 20MM X 3M 
PRETO

UNI 20

05 SERVIÇO ADEQUAÇÃO SHAFT 
BLOCO 14

- DE MONTAGEM DE RACK 4P 
ABERTO 19”45U 

 - REALOCAÇÃO DE 2 DIO DE FIBRA 

 -  RECONECTORIZAÇÃO DE 372 
PONTOS

UNI 1

06 SERVIÇO ADEQUAÇÃO SHAFT 
BLOCO 06

- DE MONTAGEM DE RACK 4P 
ABERTO 19”45U 

- REALOCAÇÃO DE 1 DIO DE FIBRA  
- RECONECTORIZAÇÃO DE 408 
PONTOS

- LANÇAMENTO DE 38 PONTOS 
NOVOS

UNI 1
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2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A  reorganização  das  salas  técnicas  é  necessária  para  ampliar  a
capacidade  de  execução  novos  pontos  de  rede  nos  blocos  assim
como substituir  os racks antigos que não permitem a organização
de cabos dentro dos padrões atuais de cabeamento metálico.   

2.2 A FPTI-BR util iza em sua infraestrutura de cabeamento metálico e
ótico, materiais da marca Furukawa, incluindo o seu Data Center.
Além  disso,  por  se  tratar  de  um  ambiente  de  alta  criticidade,  é
obrigatório  a  util ização  de  materiais  de  fabricante  único,
coerentes  com  a  importância  deste  projeto,  e  com  a  Furukawa,
marca  util izada  em  todos  os  pontos  de  rede  do  Parque
Tecnológico  Itaipu  –  Brasil  (PTI-BR),  possui  certif icações  de
qualidade  que  atendem  a  todas  as  normas  deste  Termo  de
Referência,  muitas  das  vezes  sendo  superior  a  norma,  além  de
oferecer  garantia  estendida  de  25  anos,  oferece  treinamento  e
capacitação  para  cliente  final,  oferece  programa  de  reciclagem
“sem custo para o cliente” (Green IT) de sobras de obra de cabos
metálicos  (de  telecom  e  energia  indiferente  da  marca).  Visto  a
importância do projeto e a questão de compatibi l idade, devera-se
util izar  os  materiais  da  Fabricante  Furukawa.  A  escolha  da
Furukawa,  antes  de  mais  nada  visa  garantir  a  padronização.  A
padronização,  antes  de  mais  nada,  serve  para  manter  a
compatibi l idade com os equipamentos atuais,  de forma a permitir
vantagens a FPTI-BR.

 
Várias são as vantagens da padronização, quais sejam:

 Garantia fornecida por um único fabricante;

 Investimento em treinamento em apenas uma marca;

 Garantia de compatibil idade entre as conexões, etc;

3 ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 Após  a  emissão  do  Termo  de  Início  do  Contrato,  a  CONTRATADA
terá  um  prazo  de  15  (quince)  dias  corridos  para  entrega  dos
materiais e inícios dos serviços. Os serviços devem ser realizados
em  até  45  (quarenta  e  cinco)  dias  corridos  após  emissão  do
Termo de Início do Contrato

3.2 Somente  serão  aceitos  materiais  que  estejam  especificados  no
item 1.1, sendo inaceitável o uso de componentes improvisados
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3.3 Os  serviços  executados  pela  CONTRATADA  que  deverão  ocorrer
preferencialmente  aos  sábados  e  domingos,  podendo  ser
executados inclusive no período noturno caso houver necessidade
afim  de  garantir  que  a  conectividade  de  rede  das  áreas  de
trabalho nos blocos afetados não seja interrompida em horário de
expediente.

3.4  Os  serviços  podem  ser  divididos  em  mais  de  uma  etapa  desde
que  acordado  entre  ambas  as  partes  e  podem  vir  a  ser
executados  durante  o  horário  de  expediente  desde  que  a
execução  dos  serviços  não  comprometa  a  conectividade  nos
locais.

3.5        Instalação, Remanejamento e       Manutenção de Pontos de Rede         

3.5.1 Fica sobre responsabilidade da CONTRATADA realizar o levantamento e 
mapeamento dos pontos de rede existentes nas salas técnicas e áreas de trabalho 
assim como identificar e organizar os cabos acima do forro que não estejam 
conectorizados na área de trabalho para utilização futura.

3.5.2 A CONTRATADA deverá realizar os procedimentos necessários para 
desmontagem e retirada dos racks assim como a retirar o distribuidor 
interno ótico (DIO), preservando sempre as fibras existentes, sendo de sua 
responsabilidade quaisquer danos a mesma que possa vir a ocorrer durante 
a retirada e instalação destes componentes assim como seu reparo 
posterior. 

3.5.3 Realizar a montagem de 02(DOIS) racks fornecidos pela CONTRATANTE. 

3.5.4 A  CONTRATADA  deverá  realizar  a  instalação  de  Patch  Panel  novos
especificados  no  item  1.1  assim  como  os  que  serão  fornecidos  pela
CONTRATANTE. 

3.5.5 Todos os pontos deverão ser derivados de Patch Panel e ser conectados a área de
trabalho, sem emendas. 

3.5.6 Os pontos deverão estar habilitados para tráfego de dados e voz, em cabeamento 
categoria 6. 

3.5.7  Realizar a verificação e correção de pontos de rede com problemas, sendo 
necessário a substituição dos conectores RJ-45 fêmea na área de trabalho.

3.5.8 Além das normas técnicas constantes no item 3.9, as seguintes recomendações e 
critérios deverão ser obedecidos:

3.5.8.1 Quando se tratar de instalações ou manutenções na infraestrutura de 
cabeamento de redes, somente serão aceitos materiais que estejam 
especificados no item 1.1, sendo inaceitável o uso de componentes 
improvisados; 

3.5.8.2 Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda sua extensão de maneira 
que não fiquem expostos; 
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3.5.8.3 Todos os materiais de instalação deverão ser firmemente fixados às estruturas e
suportes, formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de deslocamento pela 
simples manipulação;

3.5.8.4  Em hipótese alguma deverão ser utilizados, para proteção dos cabos de 
informação lógica, os mesmos dutos utilizados para proteção de cabos 
elétricos; 
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3.5.8.5 Todos os cabos deverão ser identificados nas duas extremidades, utilizando-se 
do sistema de marcação de etiquetas impressas por etiquetadoras modelo Brady
ou equivalente, seguindo as normas do item 3.7; 

3.5.8.6  Sempre que possível, além da identificação nos cabos, os conectores de ambas
as extremidades deverão ser devidamente identificados com os códigos a serem
fornecidos pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC.DAF) 
da Fundação PTI-BR.

3.5.9 Critérios para Conectorização de Cabos Metálicos  

3.5.9.1 Deverão ser seguidos alguns procedimentos básicos para conectorização de 
conectores RJ-45 macho, conectores RJ-45 fêmea e Patch Panel:

3.5.9.2 Identificar os cabos; 

3.5.9.3 Retirar a capa de proteção externa, no tamanho recomendado conforme o tipo 
de cabo, para sua utilização; 

3.5.9.4 Verificar a sequência determinada nas normas do item 3.9 para o cabo e a 
configuração a ser utilizada para interligação dos equipamentos;

3.5.9.5 Fazer a crimpagem, utilizando-se de ferramentas apropriadas para o tipo do 
cabo e do conector; 

3.5.9.6 Fazer o fechamento, utilizando-se de capas ou tampas conforme for o caso; 

3.5.9.7 Fazer a amarração dos cabos, utilizando fita tipo velcro, e no feixe de cabos 
identificar o direcionamento (caminho). Não deverá, em hipótese nenhuma, 
utilizar cintas plásticas para fixação ou amarração dos cabos; 

3.5.9.8 Fazer a identificação dos patchs panels, obedecendo a sequência de numeração 
fornecida pela TIC.DAF; 

3.5.9.9 No lado do ponto de consolidação deverão ser direcionados os cabos 
UTP/ScTP, Categoria 6 e Categoria 6A, dentro de eletrodutos, eletrocalhas e 
caixas

3.5.9.10 Deverão ser feitas as conectorizações em Conectores RJ-45 fêmeas e macho de
acordo com o padrão especificado pela TIC.DAF, que é o Padrão EIA/TIA 
568A;

3.5.9.11  Deverão ser feitas as identificações nas tampas das tomadas (ponto de rede) de
acordo com a mesma numeração do ponto no patch panel; 
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3.5.9.12 Deverão ser emitidos os relatórios de certificação através de certificadores da 
Fluke, Penta Scanner, ou equivalente, de propriedade da CONTRATADA, 
com certificação de validade de calibração em dia nas datas da certificação, 
fornecendo os resultados obtidos em meio digital; 

3.5.9.13 Os relatórios deverão apresentar os resultados, devendo estar de acordo com as
normas técnicas para cabeamento metálico Categoria 6 e Categoria 6A; 

3.5.9.14 Caso apresente problemas, o trabalho deverá ser refeito, regularizando a 
situação, sem cobranças adicionais de serviços e/ou materiais para a FPTI-BR.

3.5.10 Critérios para Manutenção de Cabos Metálicos    

3.5.10.1 Deverá ser feita manutenção corretiva caso a CONTRATADA identificar que 
o ponto de rede não esteja funcionando corretamente, com emissão de relatório
após a conclusão das correções necessárias, tais como: resultados de 
certificações com equipamentos Fluke, Penta Scanner ou equivalente, 
reconectorização e substituição de cabos e/ou conectores.  

3.5.10.2 Deverão ser seguidos alguns procedimentos básicos para conectorização de 
conectores RJ-45 macho, conectores RJ-45 fêmea e Patch Panel: 

3.5.10.3  Em caso de necessidade de revisar o cabeamento ou ponto, deverão ser 
utilizados os mesmos procedimentos para instalação de pontos novos; se 
houver necessidade de substituição de partes ou cabos, essas substituições 
deverão ser aprovadas pela Fundação PTI-BR; 

3.5.10.4  Após a revisão deverão ser feitos os procedimentos de certificação, utilizando 
os mesmos recursos de certificação de novos pontos, preferencialmente 
ferramentas de certificação Fluke, Penta Scanner ou equivalente; 

3.5.10.5 Deverão ser emitidos relatórios de certificação, com a respectiva
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3.6        Critérios para Certificação dos Serviços Executados   

3.6.1 Cabeamento Estruturado Metálico:   

3.6.1.1 Todos os trabalhos de instalação, remanejamento e manutenção de pontos de 
rede, deverão ser, após executados, certificados de acordo com a Normas 
citadas no item 3.9.

3.6.1.2 Deverão ser utilizados equipamentos de certificação Fluke, Penta Scanner ou 
equivalente, atendendo às exigências de testes para Categoria 6 e 6A, com 
nível III de exatidão, de acordo com os padrões UL e ETL SEMKO.

3.6.2 Cabeamento de Fibra Ótico    

3.6.2.1 Após a instalaçao dos DIOs no racks, todos os conectores devem passar por 
inspeção utilizando-se uma fonte de laser e um medidor de potência óptica 
conectados, respectivamente, às fibras dos cabos terminadas nos distribuidores 
ópticos de cada estação do enlace. 

3.6.2.2 Atenuação do cabo por km: atenuação característica do cabo por km, conforme
a tabela seguir:

Tipo  de  Fibra
Ótica

850nm 1300nm 1310nm 1550nm

Multimodo
OM1

3,5 dB/km 1,50 dB/km - -

Multimodo
OM2

3,5 dB/km 1,50 dB/km - -

Multimodo
OM3

3,0 dB/km 1,50 dB/km - -

Multimodo
OM4

3,0 dB/km 1,50 dB/km - -

Monomodo
Externo

0,5 dB/km 0,5 dB/km

Monomodo
Interno

1,0 dB/km 1,0 dB/km

Multimodo Monomodo

Atenuação por < 0,75 dB < 0,75 dB
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inserção 
(conector) 

Perda de 
Retorno 
(conector) 

> 20 dB > 26 dB

Emendas  (fusão
ou mecânica)

< 0,3 dB < 0,3 dB

3.7        Ferramentas  

3.7.1  Ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento de toda e qualquer 
ferramenta que se faça necessário para a realização da instalação, manutenção e 
remanejamento de pontos de rede metálico e óptico, incluindo os demais 
recursos considerados como materiais de trabalho e segurança (NR-10 e NR-35) 
necessários para disponibilizar a infraestrutura lógica e física.

3.7.2 A CONTRATADA também deverá fornecer as ferramentas necessárias para 
identificação da infraestrutura de rede metálica e ótica (etiquetas e plaquetas), 
acomodação dos cabos (velcro, abraçadeiras etc.) além de todo o material 
pertinente a fixação dos materiais nos postes, racks e pontos de serviços 
(ferragens, parafusos, porcas gaiolas etc…).

3.8        Organização, Sinalização e Limpeza da Obra  

3.8.1 CONTRATADA deverá zelar pela organização dos racks, armários e pontos de 
consolidação, além dos espaços das Salas de Equipamentos, sob pena de multa 
por desligamento indevido de equipamentos, deixar sujeira ou materiais não 
pertinentes a esses espaços.

3.8.2 Todas as áreas de trabalho que envolvam riscos de acidentes, devem ser 
previamente isoladas ou indicadas com advertência, perigo e orientações 
conforme NBR. O uso do equipamento individual e coletivo é obrigatório, 
cabendo a proponente subsidiar aos funcionários contratados todos os materiais 
e equipamentos adequados para a segurança e saúde no trabalho, conforme as 
normas brasileiras vigentes.
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3.8.3 A presente obra somente será dada como entregue após a finalização de todos os
serviços previstos e solicitados, na ordem de serviço.

3.8.4 Todos os materiais, entulhos, lixos, pedaços de cabos, caixas, papelões, que não 
forem mais utilizados, devem ser retirados da obra e levados para local 
apropriado a ser definido pela Fundação PTI-BR.

3.9        Normas Aplicadas  

3.9.1 O projeto, dimensionamento, fabricação, instalação e testes deverão estar em 
conformidade com os requisitos constantes nas demais normas ABNT, EIA/TIA 
e ISO aplicáveis.
 TIA-568.0-E  -  Generic  Telecommunications  Cabling  for

Customer Premises;
 TIA-568.2-D  -  BALANCED  TWISTED-PAIR

TELECOMMUNICATIONS  CABLING  AND  COMPONENTS
STANDARD;

 TIA-568.3-D  -  OPTICAL  FIBER  CABLING  AND  COMPONENTS
STANDARD;

 TIA-569-E - Telecommunications Pathways and Spaces;
 TIA-606-C  -  Administration  Standard  for  Telecommunications

Infrastructure;
 ABNT  NBR  14565:2019  -  Cabeamento  estruturado  para

edifícios comerciais e data centers;
 ABNT  NBR  14705:2010  -  Cabos  internos  para

telecomunicações  -  Classif icação  quanto  ao  comportamento
frente à chama;

 ABNT NBR 14703 -  Cabos  de telemática  de  100 Ω para redes
internas estruturadas — Especificação;

 EIA/TIA PN3012 – Cabeamento com fibra óptica;  
 EIA/TIA  606-A  –  Administração  de  infraestrutura  de

telecomunicações;
 NR-35 Trabalho em altura;
 NR-10  Segurança  em instalações  e  serviços  em eletricidade.

4 QUALIFICAÇÃO  TÉCNICA  DA  CONTRATADA  E  DOS
EMPREGADOS

A Contratada deverá comprovar qualif icação técnica conforme abaixo:
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4.1 Certidão  de  Registro  de  Pessoa  Jurídica  no  Conselho  Regional  de
Engenharia  e  Agronomia  (CREA)  em  nome  da  Contratada.  Na
hipótese  de  o  proponente  ser  estabelecido  em  outra  unidade  da
federação que não o Paraná, a averbação do registro  no CREA-PR
fica  dispensada  para  fins  de  habil itação  inicial,  contudo,  será
exigida  como  obrigação  contratual,  caso  resultar  vencedor  deste
Edital;

4.2 Certidão  de  Registro  de  Pessoa  Jurídica  no  Conselho  Regional  de
Engenharia  e  Agronomia  (CREA)  em  nome  da  Contratada.  Na
hipótese  de  o  proponente  ser  estabelecido  em  outra  unidade  da
federação que não o Paraná, a averbação do registro  no CREA-PR
fica  dispensada  para  fins  de  habil itação  inicial,  contudo,  será
exigida  como  obrigação  contratual,  caso  resultar  vencedor  deste
Edital;

4.3 Termo  de  indicação  do(s)  profissional(is)  responsável(is)
técnico(os),  devidamente  habil itado(s),  para  execução  dos
trabalhos  deste  Termo  de  referência,  acompanhado  da  Certidão
de Registro  de Pessoa Física  no Conselho Regional  de Engenharia
e  Agronomia  (CREA)  em  nome  deste(s)  profissional(is)
designado(s);

4.4 O(s) profissional(is) indicado(s) pela PROPONENTE deverá(ão), se
esta  for  vencedora  deste  Processo,  participar  da  prestação  dos
serviços, objeto da contratação, admitindo-se, excepcionalmente,
a  substituição  por  profissionais  de  experiência  equivalente  ou
superior, sob a aprovação do gestor do contrato.

4.5 Para  atendimento  à  qualif icação  técnico-profissional,  deve  ser
comprovado  vínculo  contratual  do(s)  profissional(is)  indicado(s)
com o fornecedor.  A comprovação de vinculação dos profissionais
com a proponente deverá atender aos seguintes requisitos:

•  Sócio:  Contrato  Social  devidamente  registrado  no  órgão
competente;

•  Diretor:  Contrato  Social  ou  ata  de  eleição  devidamente
publicada na imprensa,  em se tratando de sociedade anônima,
em que conste o profissional como Diretor;

• Empregado: Cópia atualizada da Carteira de Trabalho (CTPS)
em que conste a l icitante como contrante do profissional;

•  Profissional  Contratado:  Cópia  autenticada  de  contrato  de
prestação de serviços ou Declaração de Contratação Futura do
profissional, acompanhada da anuência deste profissional.
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4.6 Para  a  qualif icação  técnica  da  empresa,  deverá  ser  apresentado
pelo  menos  1  (um)  Atestado  de  Capacidade  Técnica,  emitido  por
pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado  (não  se  admitindo
atestados  de  fiscalização,  supervisão  ou  coordenação  da
execução da  obra/serviço) em que  conste  a execução de serviços
de  instalação,  remanejamento  e  manutenção  de  pontos  de  redes
do cabeamento estruturado.

4.7 Execução  de  no  mínimo  100  pontos  de  rede  categoria  6  ou
superior. Os atestados poderão ser somados.  

4.8  O atestado deverá conter, obrigatoriamente

4.8.1  Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;

4.8.2 Endereço completo;

4.8.3 Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado;

4.9 A  CONTRATADA  deverá  comprovar  a  qualif icação  técnica  dos
empregados,  responsáveis  pela  execução  dos  serviços  da
seguinte forma:  

4.10 Declaração  com  indicação  dos  profissionais,  os  quais  realizarão
os  serviços  (pelo  menos  um),  acompanhados  de  seus  respectivos
vínculos  profissionais  e  atestados  de  treinamento  dos  produtos
da  fabricante,  emitidos  por  centro  de  treinamento  reconhecidos
ou pela própria fabricante.

4.11 Declaração  com  indicação  de  no  mínimo  um  profissional,
acompanhado  de  Certif icação  FCP  –  Professional  (Furukawa
Certif ied  Professional)  ou  Data  Cabling  System,  dentro  do  prazo
de  validade,  emitido  por  unidades  de  ensino  reconhecidas  ou
fabricantes,  em  nome  do  profissional  que  efetivamente  irá
desenvolver  as  atividades  que  compõem  o  objeto  desta
contratação. Não serão aceitos certif icados de participação

4.12 Declaração  dos  cursos  de  NR-10  e  NR-35 válidos  para  execução
dos serviços.  

Estes  profissionais  podem  ser  substituídos  a  qualquer  momento
durante  a  execução  do  contrato,  desde  que  a  fiscalização  seja
comunicada  e  os  profissionais  substitutos  tenham  a  mesma
qualif icação técnica ou superior.
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5 LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

5.1 Os  serviços  deverão  ser  executados  nas  dependências  da
Fundação PTI -  BR, na Avenida Tancredo Neves,  6731, em Foz do
Iguaçu/PR, 

5.2 A  execução  dos  serviços  será  iniciada  após  a  emissão  de  uma
Ordem de  Serviço  ou  outro  instrumento  contratual,  emitido  pela
Fundação PTI – BR. 

5.3 Os  serviços  serão  recebidos  provisoriamente  no  prazo  de  05
(cinco)  dias  úteis,  pelo  (a)  responsável  pelo  acompanhamento  e
fiscalização  do  contrato,  para  efeito  de  posterior  verif icação  de
sua  conformidade  com as  especificações  constantes  neste  Termo
de Referência e na proposta.

5.4 Os serviços poderão ser  rejeitados,  no todo ou em parte,  quando
em  desacordo  com  as  especificações  constantes  neste  Termo  de
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 7
(sete)  dias  úteis,  a  contar  da  notif icação  da  CONTRATADA,  às
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.5 Os serviços serão recebidos definit ivamente no prazo de 10 (dez)
dias,  contados  do  recebimento  provisório,  após  a  verif icação  da
qualidade  e  quantidade  do  material  e  consequente  aceitação
mediante termo circunstanciado. 
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5.6 Na  hipótese  de  a  verif icação  a  que  se  refere  o  subitem  anterior
não  ser  procedida  dentro  do  prazo  fixado,  reputar-se-á  como
realizada,  consumando-se  o  recebimento  definitivo  no  dia  do
esgotamento do prazo

5.7 Todas  as  despesas  com a execução dos  serviços (tais  como: mão
de obra, transporte, alimentação,  entrega, encargos, impostos de
qualquer  natureza),  incidentes  sobre  o  objeto  do  presente,  são
de inteira responsabil idade e risco da empresa CONTRATADA.

5.8 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  pessoalidade  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  aceite  da
Ordem  de  Serviço  ou  documento  equivalente,  dentro  do  mês  de
competência. 

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.

6.4 Nos documentos fiscais,  deverão constar:  o  número da Ordem de
Serviço,  número  do  pedido  de  compras,  número  do  convênio
(quando aplicável),  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 aplicáveis).

6.5 A  CONTRATADA,  quando  da  formalização  de  sua  Proposta
Comercial,  assumirá  a  responsabil 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 título.
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6.6 A  CONTRATADA fica  obrigada  a  apresentar,  mensalmente,  a  guia
de  recolhimento  do  FGTS  e  a  contribuição  do  INSS  incidente
sobre  o  salário  dos  funcionários  designados  para  prestação  dos
serviços  e  o  pagamento  será realizado  somente se  comprovada  a
regularidade desses documentos.

7 DADOS ORÇAMENTÁRIOS

Centro  de
Custo

Natureza
Orçamentária

Fonte  de
Recurso

Convênio  /  Meta
Cód. Atividade

10409001 3030105 0101021

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.

8.1.2 A CONTRATADA deve solicitar autorização prévia para a entrada dos 
funcionários no Parque Tecnológico Itaipu pela Barreira da Itaipu Binacional, 
encaminhando digitalmente à TIC.DAF da Fundação PTI-BR, os dados 
necessários como RG, CPF, vínculo empregatício, tipagem sanguínea de cada 
funcionário, bem como todos os dados relativos aos veículos para solicitar 
entrada no parque.
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8.1.3 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

8.1.4 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio 
de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI, quando for o caso;

8.1.5 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Fundação PTI-BR;

8.1.6 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
CONTRATADA relatar à Fundação PTI-BR toda e qualquer ocorrência neste 
sentido, a fim de evitar desvio de função;

8.1.7 Relatar à Fundação PTI-BR toda e qualquer irregularidade verificada no 
decorrer da prestação dos serviços;

8.1.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Fundação PTI – BR;

8.1.9 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados;

8.1.10 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990).

8.1.11 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto.

8.1.12 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na contratação;

8.1.13 Nos preços deverão estar incluídos todas as obrigações e encargos, enfim, todos 
os custos decorrentes da contratação, inclusive despesas de transportes e estadia 
em Foz do Iguaçu/PR, não cabendo a Fundação PTI - BR qualquer despesa 
adicional fora do contrato
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8.1.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir 
a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre;

8.1.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato;

8.2 Das Obrigações da CONTRATANTE:

8.2.1 Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas;

8.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da 
proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

8.2.3 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no serviço executado, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido;

8.2.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, 
através de colaborador especialmente designado;

8.2.5 Realizar a inspeção final dos itens para confirmar se todos os requisitos da 
documentação de compra, normas técnicas aplicáveis e os procedimentos aqui 
descritos foram devidamente cumpridos.

8.2.6 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência, à vista das 
notas fiscais/faturas, devidamente atestadas, nos prazos fixados.

8.2.7 Disponibilizar endereço de e-mail e contato telefônico;

8.2.8 Permitir o livre acesso da CONTRATADA às 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);

8.2.9 Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações 
decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas previstas no termo de 
referência;

8.2.10 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.
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9 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 A  Fundação  PTI-BR  poderá  aplicar  sanções  administrativas,
quando  a  CONTRATADA  não  cumprir  com  as  suas  obrigações.  As
penalidades  das  sanções  estão  descritas  no  Regulamento
Compras,  Contratações  e  Alienações  da  Fundação  Parque
Tecnológico  Itaipu-Brasil,  que  pode  ser  acessado  por  meio  do
link: https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes  .

9.2 São  consideradas  condutas  reprováveis  e  passíveis  de  sanções,
dentre outras:

a Não atender, sem justificativa, à convocação para a assinatura do 
contrato ou retirada do instrumento equivalente;

b Apresentar documento falso;

c Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o processo de seleção de fornecedores;

d Afastar  ou  procurar  afastar  participante,  por  meio  da
violência,  grave  ameaça,  fraude  ou  oferecimento  de
vantagem de qualquer tipo;

e Agir  de  má-fé  na  relação  contratual,  comprovada  em
processo específico;

f Incorrer em inexecução contratual.

9.3 Para toda e qualquer ofensa aos deveres contratuais,  poderão ser
aplicadas,  à  CONTRATADA,  sem  prejuízos  da  responsabil idade
civil  e criminal, as seguintes sanções:

I Advertência  para  faltas  leves,  assim  entendidas:  aquelas  que
não acarretam prejuízos significativos para o Contratante.

II Multa  Moratória,  equivalente  a  0,333%  (trezentos  e  trinta  e
três  milésimos  por  cento)  do  valor  atualizado  no  instrumento
contratual, por dia de atraso.

III Multa  compensatória,  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  do
instrumento  contratual,  no  caso  de  inexecução  total  do
instrumento  contratual  ou  por  ato  que  frustre  ou  fraude  o
processo  de  contratação,  sem  prejuízo  de  rescisão  unilateral
da avença.

https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes
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IV Suspensão  do  direito  de  participar  de  processos  de  compras  e
impedimento  de contratar  com a Fundação  PTI  -  BR, por  até  2
(dois) anos.

9.4 Considera-se, como inexecução total  do instrumento contratual,  o
atraso na execução do serviço por mais de 10 (dez) dias úteis.

9.5 Como  forma  de  punir  certas  ocorrências  pontuais  da
CONTRATADA,  serão  aplicados  os  quadros  a  seguir,  respeitando-
se  o  l imite  para  a  aplicação  de  multas  estabelecida  por  este
Termo de  Referência,  independentemente  da  aplicação  de  outras
penas.

9.5.1 A caracterização formal da “ocorrência”, do item “DESCRIÇÃO DA 
OCORRÊNCIA” do “Quadro 2 – Infração”, será a notificação da 
CONTRATADA pela Fiscalização da Fundação PTI-BR, sendo de um dia a 
periodicidade mínima para a repetição desses atos.

Quadro  1 - Correspondência

GRAU VALOR DA MULTA

1 0,2% do valor do contrato

2 0,4% do valor do contrato

3 0,8% do valor do contrato

4 1,6% do valor do contrato

5 3,2% do valor do contrato

Quadro  2 - Infração

ITEM DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão

corporal ou consequências letais, por ocorrência;
05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito,

os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;
04

3
Manter  funcionário  sem  qualificação  para  executar  os  serviços

contratados, por empregado e por dia;
03

4
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço

e por dia;
02

5 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, 03
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sem a anuência prévia da CONTRATANTE, por empregado e por dia;

6
Deixar  de  registrar  e  controlar,  diariamente,  a  assiduidade  e  a

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;
01

7
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do

órgão fiscalizador, por ocorrência;
02

8
Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente

ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;
01

9

Deixar  de  cumprir  quaisquer  dos  itens  do Edital  e  seus  Anexos não

previstos  nesta  tabela  de  multas,  após  reincidência  formalmente

notificada pela Fundação PTI-BR, por item e por ocorrência;

03

10
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos

previstos no edital/contrato;
01

11
Deixar  de  providenciar  treinamento  para  seus  funcionários  conforme

previsto na relação de obrigações da CONTRATADA.
01

9.6 Na  aplicação  da  sanção  de  suspensão  do  direito  de  participar  de
processos  de  compras  e  impedimento  de  contratar  com  a
Fundação  PTI-BR  deverá  ser  considerada  a  dosimetria  da
penalidade, conforme tabela a seguir:

INFRAÇÃO PENA

(MÁXIMA)

Apresentação de documento falso; 12 (doze) meses

Qualquer  ato  que  frustre  ou  fraude,  mediante  ajuste,  combinação  ou

qualquer outro expediente, o processo de contratação;

24  (vinte  e  quatro)

meses

Afastar  ou  procurar  afastar  participante,  por  meio  de  violência,  grave

ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

12 (doze) meses

Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico; 12 (doze) meses

Incorrer em inexecução contratual. 12 (doze) meses
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9.6.1 A sanção de suspensão do direito de participar de processos de compras e 
impedimento de contratar com a Fundação PTI-BR para o caso de inexecução 
contratual deve ser aplicada apenas no caso de inadimplemento grave ou que se 
entenda que não é dispensável de cumprimento. 
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9.7 As  sanções,  previstas  na  tabela  acima,  de  infração  e  pena,
poderão ser majoradas em 50% (cinquenta  por  cento),  para cada
agravante  abaixo,  até  o  l imite  de  24  (vinte  quatro)  meses,  em
decorrência dos seguintes termos: 

I Quando restar  comprovado que o fornecedor  ou contratado  tenha
registro,  no  Cadastro  de  Fornecedores  da  Fundação  PTI-BR,  de
penalidade  aplicada  em  decorrência  da  prática  de  qualquer  das
condutas  tipif icadas  neste  instrumento,  nos  24  (vinte  e  quatro)
meses  que  antecederam  o  fato  em  decorrência  do  qual  será
aplicada a penalidade;

II  Quando  restar  comprovado  que  o  fornecedor  tenha  sido
desclassif icado  ou  inabil itado  por  não  atender  às  condições  do
Termo  de  Referência,  quando  for  notória  a  sua  impossibil idade
de atendimento ao estabelecido; 

III Quando  o  fornecedor,  deliberadamente,  não  responder  às
dil igências  destinadas  a  esclarecer  ou  a  complementar  a
instrução do processo; ou

IV Quando  restar  comprovado  que  o  fornecedor  tenha  prestado
declaração  falsa  de  que  é  beneficiário  do  tratamento
diferenciado concedido em legislação específica. 

V As  infrações,  independentemente  de  sua  gravidade,  poderão  ser
aplicadas  de  modo  cumulativo,  mais  de  uma  penalidade,  sem
prejuízo  da  eventual  rescisão  contratual  sem  o  direito  à
indenização. 

VI A  Fundação  PTI  -  BR  poderá  rescindir  o  instrumento  contratual
caso o  montante  correspondente  à soma dos valores  das multas
moratórias  ultrapassarem  10%  (dez  por  cento)  do  valor  total
atualizado deste instrumento contratual.  

VII Se  a  multa  aplicada  não  for  suficiente  para  cobrir  os  prejuízos
causados  à  Fundação  PTI  -  BR,  poderá  esta,  justif icadamente,
requerer a diferença a que tem direito. 

VIII As sanções de advertência e suspensão do direito de participar de
processos  de  compras  e  impedimento  de  contratar  com  a
Fundação PTI - BR, por até 2 (dois)  anos, poderão ser aplicadas
juntamente  às  sanções  de  multa,  a  depender  do  caso  e  a  sua
aplicação,  ainda  que  de  forma  cumulada,  não  exime  a
responsabil idade  de  indenizar  eventuais  perdas  e  danos
ocasionados  à  Fundação  PTI  –  BR,  decorrentes  do
descumprimento contratual e/ou obrigações. 
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9.8 A multa  não será aplicada  caso o  fato  gerador  em que incorreu a
CONTRATADA  tenha  sido  consequência  de  motivo  de  força  maior
ou caso fortuito. 

9.9  A Fundação PTI - BR reserva-se o direito de deduzir,  dos valores
devidos  à  CONTRATADA,  as  multas  aplicadas  e  a  importância
necessária  ao  ressarcimento  de  danos  e/ou  prejuízos,  que  a
mesma causar à Fundação  PTI  -  BR ou a terceiros,  decorrente  de
sua culpa ou dolo. 

9.10  As  penalidades  estabelecidas  nesta  cláusula  não  excluem
nenhuma  outra  prevista  em  lei,  nem  a  responsabil idade  da
CONTRATADA  por  perdas  e  danos  que  causar  à  Fundação  PTI  –
BR. 

9.11 Na  contagem  dos  prazos  estabelecidos  neste  instrumento
contratual,  excluir-se-á o dia  do início,  incluir-se-á o vencimento
e considerar-se-ão os dias úteis consecutivos. 

9.12  A  aplicação  das  penalidades  previstas  deverá  ser  realizada  em
processo  administrativo,  que  assegurará  o  contraditório  e  a
ampla  defesa  à  CONTRATADA,  observando  a  Norma  de  Compras,
Contratações e Alienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu
– Brasil  (NCCA da Fundação PTI-BR). 

9.13 A  CONTRATADA  poderá  interpor  defesa  e  apresentar  e/ou
requerer a produção de provas, conforme o caso. 

9.14 Da decisão final cabe recurso. 

9.15 A  não  ocorrência  das  penalidades  acima  referidas  não  impede
que  a  Fundação  PTI  -  BR  rescinda,  unilateralmente,  o
instrumento contratual.  

9.16 No  caso  de  atraso  do  pagamento  por  parte  da  Fundação  PTI  -
BR, a CONTRATADA poderá exigir as penalidades a seguir: 

I Multa,  de  2%  (dois  por  cento),  sobre  o  valor  da  parcela
pendente; 

II Juros,  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês,  sobre  o  valor  da
parcela pendente.

10 OUTRAS INFORMAÇÕES

10.1       Visita Técnica  
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10.1.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o fornecedor 
poderá realizar vistoria (que, no presente processo, terá caráter facultativo) nas 
instalações da Fundação PTI-BR, acompanhado pelo representante da Fundação 
PTI-BR designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas às 
16:00 horas, devendo, o agendamento, ser efetuado previamente via telefone 
(45) 3576-7479.

10.1.2 Para a vistoria, o fornecedor, ou o seu representante, deverá estar devidamente 
identificado.

10.1.3 Caso o eventual fornecedor que não tenha realizado vistoria (a qual possui 
caráter facultativo no presente processo) – reste vencedora (contratada), esse 
argumento não poderá ser utilizado para eximir-se de quaisquer 
responsabilidades decorrentes da execução contratual, responsabilizando-se, de 
pronto, por quaisquer equívocos no dimensionamento de sua proposta.

10.2       Materiais a serem disponibilizados  

10.2.1  A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de 
todos os materiais de consumo, peças de reposição (mediante ressarcimento), 
componentes e/ou acessórios.

10.2.2 Todos os materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou 
acessórios a serem substituídos deverão ser novos e originais, devendo ser 
apresentados à Fundação PTI-BR para prévia aprovação.

10.3       Prazo De Garantia  

10.3.1 A garantia de todos os serviços seguirá o Código de Defesa do Consumidor, 
instituída pela Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

10.3.2 A CONTRATADA dará garantia total, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, 
de todos os materiais/peças utilizados na execução dos serviços na forma deste 
Termo de Referência, instalados ou não (Art.26 do Código de Defesa do 
Consumidor).

10.3.3 Na hipótese de a CONTRATADA utilizar materiais/peças com prazo de garantia
do fabricante vencido, a mesma ficará obrigada a assumir a garantia integral 
pelo prazo idêntico ao estabelecido pelo fabricante.

10.4       Controle de Execução  

10.4.1 O acompanhamento e a fiscalização consistem na verificação da conformidade 
do serviço executado com o objeto desta contratação.

10.4.2 O representante da Fundação PTI-BR deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do instrumento 
contratual.
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10.4.3 As decisões e providências, que ultrapassarem a competência do representante, 
deverão ser solicitadas, a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes.

10.4.4 A verificação da adequação da execução dos serviços deverá ser realizada com 
base nos critérios previstos neste Termo de Referência. 

11 DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A Fundação  Parque Tecnológico  Itaipu  -  Brasil,  em cumprimento
à  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  (13.709/2018),
esclarece  que  a  proposta  comercial  e  documentos  de  habil itação
dos  fornecedores  poderão  ser  disponibi l 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  Alienações  da  Fundação
PTI-BR  e  as  Minutas  de  Contrato  util izadas  por  esta  Fundação
estão  disponíveis  no  link  https://pti.org.br/pt-br/compras-e-
licitacoes.
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	1 Descrição do Serviço
	1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em rede de cabeamento estruturado e fibra ótica com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais genuínos dos respectivos fabricantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

	2 Justificativa da Necessidade da Contratação
	2.1 A reorganização das salas técnicas é necessária para ampliar a capacidade de execução novos pontos de rede nos blocos assim como substituir os racks antigos que não permitem a organização de cabos dentro dos padrões atuais de cabeamento metálico.
	2.2 A FPTI-BR utiliza em sua infraestrutura de cabeamento metálico e ótico, materiais da marca Furukawa, incluindo o seu Data Center. Além disso, por se tratar de um ambiente de alta criticidade, é obrigatório a utilização de materiais de fabricante único, coerentes com a importância deste projeto, e com a Furukawa, marca utilizada em todos os pontos de rede do Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR), possui certificações de qualidade que atendem a todas as normas deste Termo de Referência, muitas das vezes sendo superior a norma, além de oferecer garantia estendida de 25 anos, oferece treinamento e capacitação para cliente final, oferece programa de reciclagem “sem custo para o cliente” (Green IT) de sobras de obra de cabos metálicos (de telecom e energia indiferente da marca). Visto a importância do projeto e a questão de compatibilidade, devera-se utilizar os materiais da Fabricante Furukawa. A escolha da Furukawa, antes de mais nada visa garantir a padronização. A padronização, antes de mais nada, serve para manter a compatibilidade com os equipamentos atuais, de forma a permitir vantagens a FPTI-BR.
	Várias são as vantagens da padronização, quais sejam:
	Garantia fornecida por um único fabricante;
	Investimento em treinamento em apenas uma marca;
	Garantia de compatibilidade entre as conexões, etc;

	3 Especificação do Serviço
	3.1 Após a emissão do Termo de Início do Contrato, a CONTRATADA terá um prazo de 15 (quince) dias corridos para entrega dos materiais e inícios dos serviços. Os serviços devem ser realizados em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após emissão do Termo de Início do Contrato
	3.2 Somente serão aceitos materiais que estejam especificados no item 1.1, sendo inaceitável o uso de componentes improvisados
	3.3 Os serviços executados pela CONTRATADA que deverão ocorrer preferencialmente aos sábados e domingos, podendo ser executados inclusive no período noturno caso houver necessidade afim de garantir que a conectividade de rede das áreas de trabalho nos blocos afetados não seja interrompida em horário de expediente.
	3.4 Os serviços podem ser divididos em mais de uma etapa desde que acordado entre ambas as partes e podem vir a ser executados durante o horário de expediente desde que a execução dos serviços não comprometa a conectividade nos locais.
	3.5 Instalação, Remanejamento e Manutenção de Pontos de Rede
	3.5.1 Fica sobre responsabilidade da CONTRATADA realizar o levantamento e mapeamento dos pontos de rede existentes nas salas técnicas e áreas de trabalho assim como identificar e organizar os cabos acima do forro que não estejam conectorizados na área de trabalho para utilização futura.
	3.5.2 A CONTRATADA deverá realizar os procedimentos necessários para desmontagem e retirada dos racks assim como a retirar o distribuidor interno ótico (DIO), preservando sempre as fibras existentes, sendo de sua responsabilidade quaisquer danos a mesma que possa vir a ocorrer durante a retirada e instalação destes componentes assim como seu reparo posterior.
	3.5.3 Realizar a montagem de 02(DOIS) racks fornecidos pela CONTRATANTE.
	3.5.4 A CONTRATADA deverá realizar a instalação de Patch Panel novos especificados no item 1.1 assim como os que serão fornecidos pela CONTRATANTE.
	3.5.5 Todos os pontos deverão ser derivados de Patch Panel e ser conectados a área de trabalho, sem emendas.
	3.5.6 Os pontos deverão estar habilitados para tráfego de dados e voz, em cabeamento categoria 6.
	3.5.7 Realizar a verificação e correção de pontos de rede com problemas, sendo necessário a substituição dos conectores RJ-45 fêmea na área de trabalho.
	3.5.8 Além das normas técnicas constantes no item 3.9, as seguintes recomendações e critérios deverão ser obedecidos:
	3.5.8.1 Quando se tratar de instalações ou manutenções na infraestrutura de cabeamento de redes, somente serão aceitos materiais que estejam especificados no item 1.1, sendo inaceitável o uso de componentes improvisados;
	3.5.8.2 Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda sua extensão de maneira que não fiquem expostos;
	3.5.8.3 Todos os materiais de instalação deverão ser firmemente fixados às estruturas e suportes, formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de deslocamento pela simples manipulação;
	3.5.8.4 Em hipótese alguma deverão ser utilizados, para proteção dos cabos de informação lógica, os mesmos dutos utilizados para proteção de cabos elétricos;
	3.5.8.5 Todos os cabos deverão ser identificados nas duas extremidades, utilizando-se do sistema de marcação de etiquetas impressas por etiquetadoras modelo Brady ou equivalente, seguindo as normas do item 3.7;
	3.5.8.6 Sempre que possível, além da identificação nos cabos, os conectores de ambas as extremidades deverão ser devidamente identificados com os códigos a serem fornecidos pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC.DAF) da Fundação PTI-BR.

	3.5.9 Critérios para Conectorização de Cabos Metálicos
	3.5.9.1 Deverão ser seguidos alguns procedimentos básicos para conectorização de conectores RJ-45 macho, conectores RJ-45 fêmea e Patch Panel:
	3.5.9.2 Identificar os cabos;
	3.5.9.3 Retirar a capa de proteção externa, no tamanho recomendado conforme o tipo de cabo, para sua utilização;
	3.5.9.4 Verificar a sequência determinada nas normas do item 3.9 para o cabo e a configuração a ser utilizada para interligação dos equipamentos;
	3.5.9.5 Fazer a crimpagem, utilizando-se de ferramentas apropriadas para o tipo do cabo e do conector;
	3.5.9.6 Fazer o fechamento, utilizando-se de capas ou tampas conforme for o caso;
	3.5.9.7 Fazer a amarração dos cabos, utilizando fita tipo velcro, e no feixe de cabos identificar o direcionamento (caminho). Não deverá, em hipótese nenhuma, utilizar cintas plásticas para fixação ou amarração dos cabos;
	3.5.9.8 Fazer a identificação dos patchs panels, obedecendo a sequência de numeração fornecida pela TIC.DAF;
	3.5.9.9 No lado do ponto de consolidação deverão ser direcionados os cabos UTP/ScTP, Categoria 6 e Categoria 6A, dentro de eletrodutos, eletrocalhas e caixas
	3.5.9.10 Deverão ser feitas as conectorizações em Conectores RJ-45 fêmeas e macho de acordo com o padrão especificado pela TIC.DAF, que é o Padrão EIA/TIA 568A;
	3.5.9.11 Deverão ser feitas as identificações nas tampas das tomadas (ponto de rede) de acordo com a mesma numeração do ponto no patch panel;
	3.5.9.12 Deverão ser emitidos os relatórios de certificação através de certificadores da Fluke, Penta Scanner, ou equivalente, de propriedade da CONTRATADA, com certificação de validade de calibração em dia nas datas da certificação, fornecendo os resultados obtidos em meio digital;
	3.5.9.13 Os relatórios deverão apresentar os resultados, devendo estar de acordo com as normas técnicas para cabeamento metálico Categoria 6 e Categoria 6A;
	3.5.9.14 Caso apresente problemas, o trabalho deverá ser refeito, regularizando a situação, sem cobranças adicionais de serviços e/ou materiais para a FPTI-BR.

	3.5.10 Critérios para Manutenção de Cabos Metálicos
	3.5.10.1 Deverá ser feita manutenção corretiva caso a CONTRATADA identificar que o ponto de rede não esteja funcionando corretamente, com emissão de relatório após a conclusão das correções necessárias, tais como: resultados de certificações com equipamentos Fluke, Penta Scanner ou equivalente, reconectorização e substituição de cabos e/ou conectores.
	3.5.10.2 Deverão ser seguidos alguns procedimentos básicos para conectorização de conectores RJ-45 macho, conectores RJ-45 fêmea e Patch Panel:
	3.5.10.3 Em caso de necessidade de revisar o cabeamento ou ponto, deverão ser utilizados os mesmos procedimentos para instalação de pontos novos; se houver necessidade de substituição de partes ou cabos, essas substituições deverão ser aprovadas pela Fundação PTI-BR;
	3.5.10.4 Após a revisão deverão ser feitos os procedimentos de certificação, utilizando os mesmos recursos de certificação de novos pontos, preferencialmente ferramentas de certificação Fluke, Penta Scanner ou equivalente;
	3.5.10.5 Deverão ser emitidos relatórios de certificação, com a respectiva


	3.6 Critérios para Certificação dos Serviços Executados
	3.6.1 Cabeamento Estruturado Metálico:
	3.6.1.1 Todos os trabalhos de instalação, remanejamento e manutenção de pontos de rede, deverão ser, após executados, certificados de acordo com a Normas citadas no item 3.9.
	3.6.1.2 Deverão ser utilizados equipamentos de certificação Fluke, Penta Scanner ou equivalente, atendendo às exigências de testes para Categoria 6 e 6A, com nível III de exatidão, de acordo com os padrões UL e ETL SEMKO.

	3.6.2 Cabeamento de Fibra Ótico
	3.6.2.1 Após a instalaçao dos DIOs no racks, todos os conectores devem passar por inspeção utilizando-se uma fonte de laser e um medidor de potência óptica conectados, respectivamente, às fibras dos cabos terminadas nos distribuidores ópticos de cada estação do enlace.
	3.6.2.2 Atenuação do cabo por km: atenuação característica do cabo por km, conforme a tabela seguir:


	3.7 Ferramentas
	3.7.1 Ficará a cargo da CONTRATADA o fornecimento de toda e qualquer ferramenta que se faça necessário para a realização da instalação, manutenção e remanejamento de pontos de rede metálico e óptico, incluindo os demais recursos considerados como materiais de trabalho e segurança (NR-10 e NR-35) necessários para disponibilizar a infraestrutura lógica e física.
	3.7.2 A CONTRATADA também deverá fornecer as ferramentas necessárias para identificação da infraestrutura de rede metálica e ótica (etiquetas e plaquetas), acomodação dos cabos (velcro, abraçadeiras etc.) além de todo o material pertinente a fixação dos materiais nos postes, racks e pontos de serviços (ferragens, parafusos, porcas gaiolas etc…).

	3.8 Organização, Sinalização e Limpeza da Obra
	3.8.1 CONTRATADA deverá zelar pela organização dos racks, armários e pontos de consolidação, além dos espaços das Salas de Equipamentos, sob pena de multa por desligamento indevido de equipamentos, deixar sujeira ou materiais não pertinentes a esses espaços.
	3.8.2 Todas as áreas de trabalho que envolvam riscos de acidentes, devem ser previamente isoladas ou indicadas com advertência, perigo e orientações conforme NBR. O uso do equipamento individual e coletivo é obrigatório, cabendo a proponente subsidiar aos funcionários contratados todos os materiais e equipamentos adequados para a segurança e saúde no trabalho, conforme as normas brasileiras vigentes.
	3.8.3 A presente obra somente será dada como entregue após a finalização de todos os serviços previstos e solicitados, na ordem de serviço.
	3.8.4 Todos os materiais, entulhos, lixos, pedaços de cabos, caixas, papelões, que não forem mais utilizados, devem ser retirados da obra e levados para local apropriado a ser definido pela Fundação PTI-BR.

	3.9 Normas Aplicadas
	3.9.1 O projeto, dimensionamento, fabricação, instalação e testes deverão estar em conformidade com os requisitos constantes nas demais normas ABNT, EIA/TIA e ISO aplicáveis.


	4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADOS
	4.1 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) em nome da Contratada. Na hipótese de o proponente ser estabelecido em outra unidade da federação que não o Paraná, a averbação do registro no CREA-PR fica dispensada para fins de habilitação inicial, contudo, será exigida como obrigação contratual, caso resultar vencedor deste Edital;
	4.2 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) em nome da Contratada. Na hipótese de o proponente ser estabelecido em outra unidade da federação que não o Paraná, a averbação do registro no CREA-PR fica dispensada para fins de habilitação inicial, contudo, será exigida como obrigação contratual, caso resultar vencedor deste Edital;
	4.3 Termo de indicação do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(os), devidamente habilitado(s), para execução dos trabalhos deste Termo de referência, acompanhado da Certidão de Registro de Pessoa Física no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) em nome deste(s) profissional(is) designado(s);
	4.4 O(s) profissional(is) indicado(s) pela PROPONENTE deverá(ão), se esta for vencedora deste Processo, participar da prestação dos serviços, objeto da contratação, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, sob a aprovação do gestor do contrato.
	4.5 Para atendimento à qualificação técnico-profissional, deve ser comprovado vínculo contratual do(s) profissional(is) indicado(s) com o fornecedor. A comprovação de vinculação dos profissionais com a proponente deverá atender aos seguintes requisitos:
	• Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente;
	• Diretor: Contrato Social ou ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima, em que conste o profissional como Diretor;
	• Empregado: Cópia atualizada da Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contrante do profissional;
	• Profissional Contratado: Cópia autenticada de contrato de prestação de serviços ou Declaração de Contratação Futura do profissional, acompanhada da anuência deste profissional.
	4.6 Para a qualificação técnica da empresa, deverá ser apresentado pelo menos 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado (não se admitindo atestados de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução da obra/serviço) em que conste a execução de serviços de instalação, remanejamento e manutenção de pontos de redes do cabeamento estruturado.
	4.7 Execução de no mínimo 100 pontos de rede categoria 6 ou superior. Os atestados poderão ser somados.
	4.8 O atestado deverá conter, obrigatoriamente
	4.8.1 Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;
	4.8.2 Endereço completo;
	4.8.3 Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado;

	4.9 A CONTRATADA deverá comprovar a qualificação técnica dos empregados, responsáveis pela execução dos serviços da seguinte forma:
	4.10 Declaração com indicação dos profissionais, os quais realizarão os serviços (pelo menos um), acompanhados de seus respectivos vínculos profissionais e atestados de treinamento dos produtos da fabricante, emitidos por centro de treinamento reconhecidos ou pela própria fabricante.
	4.11 Declaração com indicação de no mínimo um profissional, acompanhado de Certificação FCP – Professional (Furukawa Certified Professional) ou Data Cabling System, dentro do prazo de validade, emitido por unidades de ensino reconhecidas ou fabricantes, em nome do profissional que efetivamente irá desenvolver as atividades que compõem o objeto desta contratação. Não serão aceitos certificados de participação
	4.12 Declaração dos cursos de NR-10 e NR-35 válidos para execução dos serviços.
	Estes profissionais podem ser substituídos a qualquer momento durante a execução do contrato, desde que a fiscalização seja comunicada e os profissionais substitutos tenham a mesma qualificação técnica ou superior.

	5 LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
	5.1 Os serviços deverão ser executados nas dependências da Fundação PTI - BR, na Avenida Tancredo Neves, 6731, em Foz do Iguaçu/PR,
	5.2 A execução dos serviços será iniciada após a emissão de uma Ordem de Serviço ou outro instrumento contratual, emitido pela Fundação PTI – BR.
	5.3 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
	5.4 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 7 (sete) dias úteis, a contar da notificação da CONTRATADA, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
	5.5 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
	5.6 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo
	5.7 Todas as despesas com a execução dos serviços (tais como: mão de obra, transporte, alimentação, entrega, encargos, impostos de qualquer natureza), incidentes sobre o objeto do presente, são de inteira responsabilidade e risco da empresa CONTRATADA.
	5.8 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 pessoalidade 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 aceite da Ordem de Serviço ou documento equivalente, dentro do mês de competência.
	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.
	6.4 Nos documentos fiscais, deverão constar: o número da Ordem de Serviço, número do pedido de compras, número do convênio (quando aplicável), 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 aplicáveis).
	6.5 A CONTRATADA, quando da formalização de sua Proposta Comercial, assumirá a responsabilidade 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 título.
	6.6 A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, mensalmente, a guia de recolhimento do FGTS e a contribuição do INSS incidente sobre o salário dos funcionários designados para prestação dos serviços e o pagamento será realizado somente se comprovada a regularidade desses documentos.

	7 Dados orçamentários
	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.
	8.1.2 A CONTRATADA deve solicitar autorização prévia para a entrada dos funcionários no Parque Tecnológico Itaipu pela Barreira da Itaipu Binacional, encaminhando digitalmente à TIC.DAF da Fundação PTI-BR, os dados necessários como RG, CPF, vínculo empregatício, tipagem sanguínea de cada funcionário, bem como todos os dados relativos aos veículos para solicitar entrada no parque.
	8.1.3 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
	8.1.4 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
	8.1.5 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Fundação PTI-BR;
	8.1.6 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à Fundação PTI-BR toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
	8.1.7 Relatar à Fundação PTI-BR toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
	8.1.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Fundação PTI – BR;
	8.1.9 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
	8.1.10 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
	8.1.11 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto.
	8.1.12 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
	8.1.13 Nos preços deverão estar incluídos todas as obrigações e encargos, enfim, todos os custos decorrentes da contratação, inclusive despesas de transportes e estadia em Foz do Iguaçu/PR, não cabendo a Fundação PTI - BR qualquer despesa adicional fora do contrato
	8.1.14 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
	8.1.15 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

	8.2 Das Obrigações da CONTRATANTE:
	8.2.1 Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas;
	8.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
	8.2.3 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
	8.2.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de colaborador especialmente designado;
	8.2.5 Realizar a inspeção final dos itens para confirmar se todos os requisitos da documentação de compra, normas técnicas aplicáveis e os procedimentos aqui descritos foram devidamente cumpridos.
	8.2.6 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação dos serviços, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência, à vista das notas fiscais/faturas, devidamente atestadas, nos prazos fixados.
	8.2.7 Disponibilizar endereço de e-mail e contato telefônico;
	8.2.8 Permitir o livre acesso da CONTRATADA às 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);
	8.2.9 Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas previstas no termo de referência;
	8.2.10 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 aplicar sanções administrativas, quando a CONTRATADA não cumprir com as suas obrigações. As penalidades das sanções estão descritas no Regulamento Compras, Contratações e Alienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil, que pode ser acessado por meio do link: https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes.
	9.2 São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras:
	a Não atender, sem justificativa, à convocação para a assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente;
	b Apresentar documento falso;
	c Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de seleção de fornecedores;

	9.3 Para toda e qualquer ofensa aos deveres contratuais, poderão ser aplicadas, à CONTRATADA, sem prejuízos da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:
	9.4 Considera-se, como inexecução total do instrumento contratual, o atraso na execução do serviço por mais de 10 (dez) dias úteis.
	9.5 Como forma de punir certas ocorrências pontuais da CONTRATADA, serão aplicados os quadros a seguir, respeitando-se o limite para a aplicação de multas estabelecida por este Termo de Referência, independentemente da aplicação de outras penas.
	9.5.1 A caracterização formal da “ocorrência”, do item “DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA” do “Quadro 2 – Infração”, será a notificação da CONTRATADA pela Fiscalização da Fundação PTI-BR, sendo de um dia a periodicidade mínima para a repetição desses atos.

	9.6 Na aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI-BR deverá ser considerada a dosimetria da penalidade, conforme tabela a seguir:
	9.6.1 A sanção de suspensão do direito de participar de processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI-BR para o caso de inexecução contratual deve ser aplicada apenas no caso de inadimplemento grave ou que se entenda que não é dispensável de cumprimento.

	9.7 As sanções, previstas na tabela acima, de infração e pena, poderão ser majoradas em 50% (cinquenta por cento), para cada agravante abaixo, até o limite de 24 (vinte quatro) meses, em decorrência dos seguintes termos:
	I Quando restar comprovado que o fornecedor ou contratado tenha registro, no Cadastro de Fornecedores da Fundação PTI-BR, de penalidade aplicada em decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas neste instrumento, nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a penalidade;
	II Quando restar comprovado que o fornecedor tenha sido desclassificado ou inabilitado por não atender às condições do Termo de Referência, quando for notória a sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;
	III Quando o fornecedor, deliberadamente, não responder às diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; ou
	IV Quando restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaração falsa de que é beneficiário do tratamento diferenciado concedido em legislação específica.
	V As infrações, independentemente de sua gravidade, poderão ser aplicadas de modo cumulativo, mais de uma penalidade, sem prejuízo da eventual rescisão contratual sem o direito à indenização.
	VI A Fundação PTI - BR poderá rescindir o instrumento contratual caso o montante correspondente à soma dos valores das multas moratórias ultrapassarem 10% (dez por cento) do valor total atualizado deste instrumento contratual.
	VII Se a multa aplicada não for suficiente para cobrir os prejuízos causados à Fundação PTI - BR, poderá esta, justificadamente, requerer a diferença a que tem direito.
	VIII As sanções de advertência e suspensão do direito de participar de processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI - BR, por até 2 (dois) anos, poderão ser aplicadas juntamente às sanções de multa, a depender do caso e a sua aplicação, ainda que de forma cumulada, não exime a responsabilidade de indenizar eventuais perdas e danos ocasionados à Fundação PTI – BR, decorrentes do descumprimento contratual e/ou obrigações.
	9.8 A multa não será aplicada caso o fato gerador em que incorreu a CONTRATADA tenha sido consequência de motivo de força maior ou caso fortuito.
	9.9 A Fundação PTI - BR reserva-se o direito de deduzir, dos valores devidos à CONTRATADA, as multas aplicadas e a importância necessária ao ressarcimento de danos e/ou prejuízos, que a mesma causar à Fundação PTI - BR ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo.
	9.10 As penalidades estabelecidas nesta cláusula não excluem nenhuma outra prevista em lei, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar à Fundação PTI – BR.
	9.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento contratual, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o vencimento e considerar-se-ão os dias úteis consecutivos.
	9.12 A aplicação das penalidades previstas deverá ser realizada em processo administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando a Norma de Compras, Contratações e Alienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil (NCCA da Fundação PTI-BR).
	9.13 A CONTRATADA poderá interpor defesa e apresentar e/ou requerer a produção de provas, conforme o caso.
	9.14 Da decisão final cabe recurso.
	9.15 A não ocorrência das penalidades acima referidas não impede que a Fundação PTI - BR rescinda, unilateralmente, o instrumento contratual.
	9.16 No caso de atraso do pagamento por parte da Fundação PTI - BR, a CONTRATADA poderá exigir as penalidades a seguir:
	I Multa, de 2% (dois por cento), sobre o valor da parcela pendente;
	II Juros, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor da parcela pendente.

	10 Outras Informações
	10.1 Visita Técnica
	10.1.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o fornecedor poderá realizar vistoria (que, no presente processo, terá caráter facultativo) nas instalações da Fundação PTI-BR, acompanhado pelo representante da Fundação PTI-BR designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas às 16:00 horas, devendo, o agendamento, ser efetuado previamente via telefone (45) 3576-7479.
	10.1.2 Para a vistoria, o fornecedor, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.
	10.1.3 Caso o eventual fornecedor que não tenha realizado vistoria (a qual possui caráter facultativo no presente processo) – reste vencedora (contratada), esse argumento não poderá ser utilizado para eximir-se de quaisquer responsabilidades decorrentes da execução contratual, responsabilizando-se, de pronto, por quaisquer equívocos no dimensionamento de sua proposta.

	10.2 Materiais a serem disponibilizados
	10.2.1 A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo fornecimento de todos os materiais de consumo, peças de reposição (mediante ressarcimento), componentes e/ou acessórios.
	10.2.2 Todos os materiais de consumo, peças de reposição, componentes e/ou acessórios a serem substituídos deverão ser novos e originais, devendo ser apresentados à Fundação PTI-BR para prévia aprovação.

	10.3 Prazo De Garantia
	10.3.1 A garantia de todos os serviços seguirá o Código de Defesa do Consumidor, instituída pela Lei Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
	10.3.2 A CONTRATADA dará garantia total, pelo prazo mínimo de 90 (noventa) dias, de todos os materiais/peças utilizados na execução dos serviços na forma deste Termo de Referência, instalados ou não (Art.26 do Código de Defesa do Consumidor).
	10.3.3 Na hipótese de a CONTRATADA utilizar materiais/peças com prazo de garantia do fabricante vencido, a mesma ficará obrigada a assumir a garantia integral pelo prazo idêntico ao estabelecido pelo fabricante.

	10.4 Controle de Execução
	10.4.1 O acompanhamento e a fiscalização consistem na verificação da conformidade do serviço executado com o objeto desta contratação.
	10.4.2 O representante da Fundação PTI-BR deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do instrumento contratual.
	10.4.3 As decisões e providências, que ultrapassarem a competência do representante, deverão ser solicitadas, a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
	10.4.4 A verificação da adequação da execução dos serviços deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.


	11 Disposições gerais
	11.1 A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece que a proposta comercial e documentos de habilitação dos fornecedores poderão ser disponibilizados 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 Alienações da Fundação PTI-BR e as Minutas de Contrato utilizadas por esta Fundação estão disponíveis no link https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes.


