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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Aquisição de Cadeira Operacional  para atender às necessidades da 

Fundação PTI-BR. 

LOTE 01 

Item Descrição Unidade 
de Medida 

Quantidade 

01 
Cadeira Cavaletti, modelo 

NewLet 16003SRE 
un 40 

1.2. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO MOBILIÁRIO 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Altura total mínima de 900 mm, com no mínimo 5 patas de alumínio, com rodízios, 

ajuste de altura do assento, ajuste de profundidade do assento, borda anterior do 

assento arredondada, ajuste de inclinação do encosto, curvatura do encosto que 

encaixe na curvatura fisiológica de coluna lombar e torácica, ajuste de altura do 

encosto ou ajuste de altura do apoio lombar, com a poio de braços com ajuste 

horizontal e vertical, conforme imagem ilustrativa abaixo. 

 

Nota: A qual idade de confecção e acabamento, a resistência do produto 

e o atendimento aos requisitos de ergonomia são fatores predominantes 

para aceitação dos móveis.  
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1.2.2. Especificações Técnica  

1.2.2.1. Base giratória: 

a. cinco patas em alumínio fundido e pol ido ou aço estampado com 

tratamento anti ferrugem ou equivalente;  

b. acabamento com pintura eletrostática na cor preta fosca ou alumínio;  

c. rolamento de esfera de aço, com buchas autolubri ficantes.  

1.2.2.2. Rodízios: 

a. rodízios duplos orientáveis, de duplo giro e movimento de  360 graus: 

b. diâmetro mínimo de 48 mm; 

c. carcaça em pol ipropi leno ou equivalente; e  

d. roldanas em nylon.  

 

1.2.2.3. Regulagem de altura do assento: 

a. tubo central  posicionado sob o assento com regulagem a gás;  

b. mola amortecedora de impacto;  

c. altura do solo ao assento com regulagem mínima de 420 mm a 500 

mm; 

d. mecanismo deve permitir ajuste de altura de no mínimo 100 mm;  

e. mecanismo deverá possuir comandos extremamente fáceis 

permitindo que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o 

usuário levantar-se da cadeira;  

 

1.2.2.4. Assento: 

a. dimensões mínimas profundidade de 400 mm, largura mínima de 450 

mm; 

b. borda frontal arredondada, sem sal iências;  

c. regulagem mínima horizontal profundidade (curso mínimo 25 mm);  

d. dimensões máximas de profundidade de 480mm e largura máxima 

de 530 mm; 
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1.2.2.5. Assento / Encosto: 

a. encosto incl inável com ajuste de incl inação em no mínimo três 

posições. 

b. mecanismo deverá possuir comandos extremamente fáceis 

permitindo que as regulagens sejam acessadas sem a necessidade de o 

usuário levantar-se da cadeira;  

c. a incl inação pode ser sincronizada entre encosto e assento desde que 

quando o encosto estiver na posição mais anteriorizada o assento fique 

na horizontal (sem incl inações);  

d. possuir mecanismo de ajuste para tensão da mola que permite a 

incl inação. 

 

1.2.2.6. Encosto: 

a. dimensões mínimas de 400 mm de largura e 350 mm de altura;  

b. dimensão máxima de 570 mm de largura; 

c. possuir mecanismo de apoio lombar que permita o ajuste da altura 

deste apoio com a região lombar do usuário.  

 

1.2.2.7. Apoio de Braço: 

a. regulagem e ajuste de altura;  

b. mecanismo de travamento em pelo menos três estágios;  

c. manípulo para regulagem lateral possibi l i tando uma distância mínima 

interna entre apoios de 460mm; 

d. o apoio deve ser revestido na parte em contato com o usuário, com 

material  macio e dimensões mínimas de 40 mm de largura e 200 mm 

de comprimento. 

 

1.2.2.8. Estofamento e Forração: 

a. tecido antialérgico, 100% de lã natural ou malha tridimensional  na 

cor preta; 

b. revestimento com tratamento antichamas; 

c. espuma em pol iuretano injetado;  



 

 

Código do 

documento 
Revisão 

Data de 

aprovação 

Nº. de 

páginas 

FORM.CL.023  4.0  22/02/2021  4 de 7 

FORMULÁRIO –  TERMO REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS VIA NOVO RELC  

 
d. espessura mínima de 40 mm para as cadeiras com forração de lã 

natural; 

e. caso seja revestido com tecido espuma em pol iuretano injetado a 

espessura mínima de 40mm; 

Nota: Para as especificações de medidas aceita-se uma tolerância de 

± 20 mm. 

 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  A aquisição das 36 cadeiras de escritório se faz necessária para 

real izar a troca das cadeiras do ambiente coworking da fundação, que 

no momento, não estão em condições adequadas para uso. Além disso, 

contatamos o setor responsável pelo patrimônio, que nos informaram 

que a fundação não possui cadeiras em condições adequadas de uso 

para disponibi l izar.   

2.2  Para dar celeridade no processo, sol icita-se que a cadeira a ser 

adquirida seja a cadeira padrão já uti l izada na Fundação PTI-BR 

Cadeira Cavaletti, modelo NewLet 16003 SRE, cuja especificidades 

atendem a necessidade, são produtos de qual idade conhecida e 

val idada pelos colaboradores da instituição e por este motivo, 

apresenta excelente custo-benefício. 

3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

3.1  A contratada garantirá a qual idade do produto pelo período de 

val idade atestado pelo fabricante, a contar da data de entrega à 

Fundação PTI-BR, ressalvados os casos em que prazo maior seja 

estabelecido por lei , pela própria fabricante ou por indicação nas 

condições específicas do objeto.  

3.2   A CONTRATADA deverá apresentar Declaração de Garantia, de no 

mínimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de fabricação, pa ra 

as “cadeiras operacionais”.  

4.  DATA E ENDEREÇO DE ENTREGA 

4.1  Os bens deverão, obrigatoriamente, ser entregues no Setor de 

Recebimento da Fundação PTI-BR, local izado no Bloco 14, Espaço 01 – 

Sala 01, na Avenida Tancredo Neves, 6731 - CEP 85.867-900 - Bairro 

Itaipu - Foz do Iguaçu (PR).  

4.2  Todas as despesas com a entrega, encargos, impostos de qualquer 

natureza, incidentes sobre o objeto do presente, são de inteira 

responsabi l idade e risco da empresa contratada.  
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4.3  O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias corridos, 

contados da confi rmação do recebimento do pedido de compras ou 

documento equivalente que o substitua.  

 

5.  FORMA DE PAGAMENTO 

5.1  O pagamento do(s) i tem(ns) será efetuado de acordo com o padrão 

da Fundação PTI-BR, em até 15 (quinze) dias corridos, a conta r do 

recebimento do produto, ou conforme negociação com a Contratada.  

5.2  Os documentos fiscais deverão ser preenchidos em nome da 

Fundação Parque Tecnológico Itaipu –  Brasi l  (Fundação PTI-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. 

5.3  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.  

5.4  Nos documentos fiscais deverão constar: o número do pedido de 

compras e número do convênio (quando apl icável).  

6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo  

Natureza 

Orçamentária  

 

Fonte de 

Recurso  

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

40405001 1060101 0101021 IN.003 

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 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 Referência e na sua proposta comercial , 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.  

7.2  Das Obrigações da CONTRATANTE 

7.2.1  Fornecer, mediante sol ici tação escrita da CONTRATADA, 

informações adicionais, di rimir dúvidas e o rientá-la nos casos 

omissos; 
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7.2.2  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 devo lução 

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 referência;  

7.2.4  Comunicar ao FORNECEDOR toda e qualquer ocorrência 

relacionada com o fornecimento dos equipamentos, di l igenciando 

nos casos que exigem providências corretivas;  

7.2.5  Providenciar os pagamentos ao FORNECEDOR à vista dos 

documentos fiscais devidamente atestados, nos prazos fixados.  

7.2.6  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  

8.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1  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 no Regulamento Compras, Contratações e 

Al ienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, que pode ser 

acessado por meio do l ink: https://pti .org.br/pt -br/compras-e-

l ici tacoes. 

9.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

10.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1  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 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.  

10.2   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. 
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Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste 

documento: 

Responsável Técnico: Valter Rigo 

Área: Gestão de Pessoas  

Data: 16/06/2020 

 

Responsável pelo Centro de Custos: Regean Carlos Alves Gomes 

Área: Centro de Empreendedorismo 

Data: 01/09/2021 


