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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1. 1  Aquisição de mobiliár io s para composição da área de convivência do 2º e 3º  

pavimento do Edif ício das Águas – Fase 1 para atender às necessidades da  

Fundação PTI-BR.  

1. 2  As indicações das marcas são para mera ref erência de qualidade. Poderão  

ser apresentados produtos de outras marcas desde que tenham equivalênc ia ou 

superioridade em qualidade com o produto de ref erência.  

Item Descrição S.U Quant. 

01 

Conjunto de mesa bistrô + banquetas em alumínio 

e Rattan (junco) sintético (1 mesa + 2 banquetas).

 
Composto por: 

➢ 01 mesa alta redonda do tipo bistrô, com estrutura e tampo em 

alumínio com aplicação de pintura eletrostática na cor 

Tabaco, nas dimensões: 70cm de diâmetro x 100 cm de altura. 

➢ 02 Banquetas altas com estrutura em alumínio com aplicação 

de pintura eletrostática na cor Tabaco e assento revestido 

em Rattan sintético na cor Tabaco, nas dimensões: 105 cm de 

altura (até o topo do encosto); 70 cm de altura (altura do 

acento); 40 cm de largura; 42,5 cm de profundidade.   

O conjunto deverá ser produzido em f ibra sintética específ ica para 

exposição em área externa. 

 

Un. 04 
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02 

Conjunto de bancos baixos para área externa. 

 
Dimensões h=40cm e D=45cm com estrutura em alumínio com 

aplicação de pintura eletrostática na cor Tabaco e revestimento em 

f ibra sintética na cor Tabaco com aditivo protetor UV, específ ico 

para exposição em área externa.  

Un. 02 

03 

Conjunto de bancos baixos tipo bola. 

 
Dimensões h=40cm e D=45cm com estrutura em alumínio com 

aplicação de pintura eletrostática na cor Tabaco e revestimento em 

f ibra sintética na cor Tabaco com aditivo protetor UV, específ ico 

para exposição em área externa.  

Obs.: A imagem é uma referência de modelo. A trama da 

fibra sintética deve seguir padronizado com malha fechada 

como os demais itens da lista. 

Un. 04 

  

Fibra na cor Tabaco 
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Composição 01 – Pavimento 02 

04 

 

Sofás Rattan (junco) sintético. 

  
Composto por:  

➢ 01 sofá 2 Lugares nas dimensões 160cm x 90cm x 71cm 

(CxLxA). 

 

O sofá deverá ter estrutura em alumínio revestido por f ibra 

sintética na cor tabaco com aditivo protetor UV, específ ico 

para exposição em área externa. Os assentos deverão ser 

fabricados com espuma de densidade 25D com altura mínima de 

5cm e deverão ser revestidas em tecido impermeável em cor Lisato 

Mostarda (ref.: Karsten AcquaBlock ou similar), escolhida 

mediante a apresentação de amostras de catálogo. O conjunto 

deverá acompanhar 4 almofadas confeccionadas em tecido 

impermeável com cor Duna Preto (ref.: Karsten AcquaBlock ou 

similar) a escolher pela contratante.  

 

Un. 02 

  

Fibra na 
cor tabaco 

Estofados na cor 
Lisato Mostarda 
ref.: AcquaBlock 

Almofadas na 
Duna Preto  
ref.: AcquaBlock 
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Composição 02 – Pavimento 03 

05 

 
Composto por:  

➢ 01 sofás 2 Lugares nas dimensões 160cm x 90cm x 71cm 

(CxLxA). 

O sofá deverá ter estrutura em alumínio revestido por f ibra 

sintética na cor tabaco com aditivo protetor UV, específ ico 

para exposição em área externa. Os assentos deverão ser 

fabricados com espuma de densidade 25D com altura mínima de 

5cm e deverão ser revestidas em tecido impermeável em cor Duna 

Jade (ref.: Karsten AcquaBlock ou similar), escolhida mediante a 

apresentação de amostras de catálogo. O conjunto deverá 

acompanhar 4 almofadas confeccionadas em tecido impermeável 

com cor Lisato Marinho (ref.: Karsten AcquaBlock ou similar) a 

escolher pela contratante.  

 

Un. 02 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECES SIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2. 1  Faz-se necessária a aquisição dos itens descritos para compor o projeto de  

revitalizaç ão dos espaços de hall do Edif ício das Águas Fase 1, com o objetivo de  

promover um melhor uso e mais continuo dos locais.  

3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA  

3. 1  A contratada garantirá a qualidade do produto pelo período de validade  

atestado pelo f abricante, a contar da data de entrega à Fundação PTI -BR,  

ressalvados os casos em que prazo maior seja estabelecido por lei, pela própr ia  

f abricante ou por indicação nas condições específ icas do objeto.  

4.  DATA E ENDEREÇO DE ENTREGA 

4. 1  Os bens deverão, obrigatoriam ente , ser entregues na ISS – Edif ício das  

Águas Fase 02 da Fundação PTI-BR, localizado na Avenida Tancredo Neves, 6731 

- CEP 85.867-900 - Bairro Itaipu - Foz do Iguaçu (PR). Tratar com Lauane ou 

Dayse. 

4. 2  Todas as despesas com a entrega, encargos, impostos de qualquer natureza ,  

incidentes sobre o objeto do presente, são de inteira responsabil idade e r isco da  

empresa contratada.  

Fibra na 
cor tabaco 

Estofados na 
cor Duna Jade 

Almofadas na cor 
Lisato Marinho 
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4. 3  O prazo de entrega dos bens é de  45 (quarenta e cinco) dias corr ido s ,  

contados da conf irmação do recebimento do pedido de compras ou documento  

equivalente que o substitua.  

 

5.  FORMA DE PAGAMENTO 

5. 1  O pagamento do(s) item(ns) será ef etuado de acordo com o padrão da  

Fundação PTI-BR, em até 15 (quinze) dias corr idos, a contar do recebimento do  

produto, ou conf orme negociação com a Contratada.  

5. 2  Os documentos f iscais deverão ser preenchidos em nome da Fundação Parque  

Tecnológico Itaipu – Brasil (Fundação PTI-BR), CNPJ 07.769. 688/0001-18, com  

natureza jurídica de entidade privada sem f ins lucrativos , inscrição Munic ipa l 

36.687, Não Contribu inte de ICMS, situada na Avenida Tancredo Neves nº 6731,  

CEP 85.867-900 – Bairro Itaipu – Foz do Iguaçu-PR . 

5. 3  Todos os documentos f iscais eletrônicos devem ser enviados para o e-mail:  

nf eletronica@pt i.or g. br e as Notas Fiscais manuais devem ser entregues para a 

área de recebimento.  

5. 4  Nos documentos f iscais deverão constar: o número do pedido de compras e 

número do convênio (quando aplicável) .  

6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de Custo  Natureza 

Orçamentária  

 

Fonte de Recurs o  Convênio / Meta  

Cód. Ativida de  

30801001 

 

1060101/3020112 0101021 ISS.001 

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATAD A E CONTRATANTE  

7. 1  Das Obrigações da CONTRATADA 

7. 1. 1  A CONTRATADA deve cumprir com toda a descrição do objeto constante no  

Termo de Ref erência e na sua proposta comercial, assumindo como  

exclusivamente seus os r iscos e as despesas decorrentes da boa e perf eita  

execução do objeto.  

7. 2  Das Obrigações da CONTRATANTE  

7. 2. 1  Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, inf ormaçõe s  

adiciona is, dir imir dúvidas e orientá-la. 
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7. 2. 2  Permitir o livre acesso do FORNECEDOR nas dependênc ias da Fundação PT I-

BR, observadas as normas de segurança da Fundação PTI-BR e da ITA IPU 

BINACIONAL para os casos em que sejam requeridas a instalação, a 

substitu iç ão ou a devolução do(s) objeto(s);  

7. 2. 3  Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das  

obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas previstas no  

termo de ref erência; 

7. 2. 4  Comunicar ao FORNECEDOR toda e qualquer ocorrência relacionada com o 

f ornecimento dos equipamentos , diligenc iando nos casos que exigem  

providências corretivas;  

7. 2. 5  Providenciar os pagamentos ao FORNECEDOR à vista dos documentos f iscais  

devidamente atestados, nos prazos f ixados.  

7. 2. 6  Ef etuar o pagamento, à contratada, no valor correspondente à  prestaç ão  

dos serviços, no prazo e f orma estabelecidos no Termo de Ref erência;  

7. 2. 7  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  

7. 2. 8  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas ;  

7. 2. 9  Verif icar, minuciosamente , no prazo f ixado, a conf ormidade dos serviç o s  

recebidos provisoriamente com as especif icações constantes no Termo de  

Ref erência e na proposta, para f ins de aceitação e recebimento def initivo;  

7. 2. 10  Acompanhar e f iscalizar o cumprimento das obrigações da contratada ,  

por meio de colaborador especialmente designado ;   

7. 2. 11  Disponib i l izar o endereço e-mail e o contato telef ônico;  

8.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8. 1  A Fundação PTI-BR poderá aplicar sanções administra t iva s, quando a 

CONTRATADA não cumprir com as suas obrigações. As penalidades das sançõe s  

estão descritas na Norma de Compras, Contratações e Alienações da Fundação  

Parque Tecnológico Itaipu, que pode ser acessado por meio do link :  

https://pt i. or g.br /p t-br /compr as-e- l ic i tac oes . 
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9.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

9. 1  O acompanhamento e a f iscalização consistem na verif icação da conf ormidade  

do produto f ornecido com o objeto desta contratação.   

9. 2  As decisões e providênc ias , que ultrapassarem a competência do  

representante, deverão ser solicitadas, a seus superiores, em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes.   

9. 3  A verif icação da adequação do f ornecimento deverá ser realizada com base  

nos cr itér ios previstos neste Termo de Ref erência.   

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

10. 1  A Fundação Parque Tecnológ ico Itaipu - Brasil, em cumprimento à Lei Gera l 

de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece que a proposta comerc ia l  

e documentos de habilitação dos f ornecedores poderão ser disponib i l iz ados para  

outros participantes do processo de contratação tendo em vista o direito deste s  

em obter vistas dos elementos do processo indispensáve is à def esa de seus  

interesses. 

10. 2   A Norma de Compras, Contratações e Alienações da F undação PTI-BR e as 

Minutas de Contrato utilizada s por esta Fundação estão disponíve is no link  

https://pt i. or g.br /p t-br /compr as-e- l ic i tac oes . 

Identificaçã o dos Responsáve is pela elabora ção deste documento: 

Responsável Técnico: Lauane Amaral Guillen Aponte  

Área: ISS - Inf raestrutura, Segurança e Serviços  

Data:  

 

Responsável pelo Centro de Custos: Rudi Eduardo Paetzold 

Área: ISS- Inf raestrutura, Segurança e Serviços  

Data:  


