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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Aquisição de materiais de expediente para atender às necessidades 

da Fundação PTI-BR. 

LOTE 01 

Item Descrição Unidade 
de Medida 

Quantidade 

01 Bater ia CR2032 3V Lithium, formato botão.  
Marca de referência: Elg in, s imi lar  ou de 
melhor qual idade  

Unidade 60 

02 Pi lha a lca l ina AA 1.5V, 2  p i lhas por b l is ter.  
Marca de referência: Elg in, s imi lar  ou de 
melhor qual idade.  

Bl is ter  400 

03 Pi lha alcal ina AAA 1.5V, 2 p i lhas por 

b l is ter. Marca de referência: E lg in, s imi lar  
ou de melhor qual idade.  

Bl is ter  400 

04 Pi lha recarregável AA-2500 mAh, 2 p i lhas  
por b l ister. Marca de referência: Elg in,  
s imi lar  ou de melhor qual idade.  

Bl is ter  200 

05 Pi lha recarregável AAA-1200mAh, 2 p i lhas  
por b l ister . Marca de referência: Elg in,  
s imi lar  ou de melhor qual idade.  

Bl is ter  200 

06 Carregador de p i lhas AA e AAA –  vo ltagem 
automát ica 100 –  240, s istema de 
carregamento rápido. Marca e modelo de 
referência: Sony BCG-34HLD4EN, s imi lar  
ou de melhor qual idade.  

Unidade 20 

07 Molha dedos, mater ia l  base e tampa de 
plást icos , mater ia l  carga ác ido graxo,  

g l ic íd ios , corante a l iment íc io e essência,  
cor vermelha ou inco lor,  peso l íquido 12gr.  
Marca de referência: Waleu, s imi lar  ou de 
melhor qual idade.  

Unidade 20 

08 Est i le te largo, apl icação escr itór io, t ipo  
lâmina retrá t i l ,  contendo trava giratór ia de 
segurança, largura 19mm, para lâminas de 
18mm, mater ial  corpo plást ico . Marca de 
referência: BRW, s imi lar  ou de melhor  
qual idade.  

Unidade 25 

09 F ita  Dupla Face, transparente,  adesivo  
acr í l ico com núcleo de espuma f irme, pode 
ser apl icada em metal ,  madeira, v idro e 
p lást ico . D imensões aproximadas de 12mm 
x 33m, apl icação interna e externa. Marca 
de Referência: 3M s imi lar  ou de melhor  
qual idade.  

Unidade 50 

10 Caneta marca texto, na cor azul ,  t inta 
f luorescente, ponta chanfrada, atóxica.  
Marca de referência: Masterpr int , s imi lar  
ou de melhor qual idade.  

Unidade 100 

11 Caneta marca texto , na cor verde , t inta 
f luorescente, ponta chanfrada, atóxica.  
Marca de referência: Masterpr int ,  s imi lar  
ou de melhor qual idade.  

Unidade 100 

12 Caneta marca texto,  na cor rosa, t inta 
f luorescente, ponta chanfrada, atóxica.  

Unidade 100 
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Marca de referência: Masterpr int , s imi lar  
ou de melhor qual idade.  

13 Caneta marca texto, na cor amarela , t inta 
f luorescente, ponta chanfrada, atóxica.  
Marca de referência: Masterpr int , s imi lar  
ou de melhor qual idade.  

Unidade 100 

14 Caderno univers itár io neutro capa dura, 96 
fo lhas, papel sul f i te 56g, formato de 
aproximadamente 200mm x 275mm. Marca 
de referência: Tamoio , s imi lar  ou de 
melhor qual idade.  

Unidade 40 

15 Caderno neutro capa dura espira l  ¼, 96 
fo lhas, papel sul f i te 56g, formato de 
aproximadamente 153mm x 208mm. Marca 
de referência: Tamoio , s imi lar  ou de 
melhor qual idade.  

Unidade 48 

16 Prancheta em acr í l i co,  tamanho of íc io,  
medindo aproximadamente 23 x 33cm, cor  
fume, prendedor de meta l.  Marca de 
referência: Chies, s imi lar  ou de melhor 
qual idade.  

Unidade 40 

17 Bloco de notas autoadesivas medindo 
aproximadamente 76mm x 102mm, 
contendo 1 (um) bloco de 100  fo lhas, cor 
amarela. Marca de referência: 3M, s imi lar  
ou de melhor qual idade.  

Unidade 250 

18 Bloco de notas autoadesivas medindo 
aproximadamente 50mm x 38mm, pacote  
contendo 4 b locos de cores d i ferentes,  
cada bloco de 100  fo lhas. Marca de 
referência 3M, s imi lar  ou de melhor 
qual idade.  

Unidade 250 

19 Bloco de notas autoadesivas (ref i l  para 
suporte puxa fác i l)  med indo 
aproximadamente 76mm x 76mm, 
contendo 1 (um) bloco de 100 fo lhas, cor 

amarela ou verde . Marca de referência:  
3M, s imi lar  ou de melhor qual idade.  

Unidade 100 

20 Papel vergê A4, branco, 50 fo lhas, medidas  
aproximadas 210mmx297mm, 180g/m² . 
Marca de referência: Of f  Paper, s imi lar  ou 
de melhor qual idade.  

Pacote  30 

21 Caixa arquivo morto pol ionda 130mm azul .  
Marca de referência: Pol ibras , s imi lar  ou 
de melhor qual idade.  

Unidade 30 

22 Régua 50cm, mater ial  acr í l ico  
transparente,  graduação 
cent ímetro/mil ímetro com escala de 
precisão. Marca de referência: Acr imet,  
s imi lar  ou de melhor qual idade  

Unidade 10 

23 

 

Régua 30cm, mater ial  acr í l ico  

transparente,  graduação 
cent ímetro/mil ímetro com escala de 
precisão. Marca de referência: Acr imet,  
s imi lar  ou de melhor qual idade  

Unidade 30 

24 Tr io porta canetas , c l ips e lembretes,  
mater ia l  acr í l ico , cor fumê, d imensões 
aproximadas 8,7 x 7,5 x 23,8cm. Marca de 
referência: Waleu, s imi lar  ou de melhor  
qual idade.  

Unidade 20 
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25 Espeto para papel .  Base infer ior  de 
p lást ico rec ic láve l e parte super ior  de aço 
temperado e z incado, cor preto. Dimensões 
aproximadas 80x80x140 mm. Marca de 
referência: Planeta Cr iança, s imi lar  ou de 
melhor qual idade.  

Unidade 20 

26 Bobina de plást ico bolha com 
aproximadamente 1,20 x 100m. Marca de 
referência: Supp lypack, Atco, s imi lar  ou de 
melhor qual idade.  

Unidade 2 

27 Cl ipe, niquelado, NR 2, mater ia l  aço inox,  
formato parale lo, caixa com 100 unidades.  
Marca de referência: ACC, s imi lar  ou de 
melhor qual idade  

Caixa  40 

28 Cl ipe, niquelado, NR 3, mater ia l  aço inox,  
formato parale lo, caixa com 100  unidades.  
Marca de referência: ACC, s imi lar  ou de 
melhor qual idade  

Caixa  40 

29 Caneta esferográf ica, cor de t inta azul,  
com ponta média de aproximadamente 
1.0mm, corpo hexagonal e transparente,  
com tampa da mesma cor da t inta. Marca 
de referência: BIC, s imi lar  ou de melhor 
qual idade.  

Unidade 2.500 

30 Marcador para quadro branco, pode ser  
recarregável,  cor azul ,  ponta redonda ou 
chanfrada, corpo de plást ico , t inta à base 
de álcool.  Marca de referência: PILOT,  
s imi lar  ou de melhor qual idade.  

Unidade 240 

31 Marcador para quadro branco, pode ser  

recarregável,  cor verde, ponta redonda ou 
chanfrada, corpo de plást ico , t inta à base 
de álcool.  Marca de referência: PILOT,  
s imi lar  ou de melhor qual idade.  

Unidade 240 

32 Marcador para quadro branco, pode ser  
recarregável,  cor preta,  ponta redonda ou 
chanfrada, corpo de plást ico , t inta à base 
de álcool.  Marca de referência: PILOT,  
s imi lar  ou de melhor qual idade.  

Unidade 240 

33 Marcador para quadro branco, pode ser  
recarregável,  cor vermelha, ponta redonda 
ou chanfrada , corpo de plást ico , t inta à 
base de á lcool .  Marca de referência:  
PILOT, s imi lar  ou de melhor qual idade.  

Unidade 240 

34 Lápis preto HB nº 2 . Marca de referência:  
Cis, s imi lar  ou de melhor qual idade.  

Unidade 720 

35 Livro de protocolo correspondência,  
formato de aproximadamente 154mm x 
216mm, 104 fo lhas, capa de papelão.  
Marca de referência:  São Domingos, 
s imi lar  ou de melhor qual idade.  

Unidade 40 

36 Livro Ata 100 fo lhas, formato de 
aproximadamente 205mm x 300mm, sem 
margem, capa dura de papelão. Marca  de 
referência: São Domingos, s imi lar  ou de 
melhor qual idade.  

Unidade 30 

37 Corret ivo em f i ta , d imensões aproximadas 
5mm x 6m, com cl ip e tampa,  cores 
d iversas. Marca de referência: Masterpr int ,  
s imi lar  ou de melhor qual idade.  

Unidade 50 
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38 Lapise ira, formato hexagonal , es trutura de 
meta l,  em cores sort idas, com borracha,  
ponta 0.5mm. Marca de referência: Jocar 
Of f ice, s imi lar  ou de melhor qual idade  

Unidade 100 

39 Lapise ira, formato hexagonal , es trutura de 
meta l,  em cores sort idas, com borracha,  
ponta 0.9mm. Marca de referência: Jocar 
Of f ice, s imi lar  ou de melhor qual idade  

Unidade 100 

40 Tinta l íqu ida para a lmofada de car imbo de 
aproximadamente 40ml, cor preta, sem 
óleo, reat iva a todos os t ipos de 
almofadas. Marca de referência: Radex,  
s imi lar  ou de melhor qual idade.  

Unidade 15 

41 Tinta l íqu ida para a lmofada de car imbo de 
aproximadamente 40ml, cor azul,  sem 
óleo, reat iva a todos os t ipos de 
almofadas. Marca de referência: Radex,  
s imi lar  ou de melhor qual idade.  

Unidade 15 

42 Pen dr ive 8GB, conexão USB 2.0 DC 5V, cor 
preto. Marca de referência: T itan, s imi lar  
ou de melhor qual idade.   

Unidade 30 

43 Calcu ladora e letrônica, 12 díg itos ,  
ex ib ição numér ica grande, função apagar  
(backspace), tec la s de p lást ico , mark-up.  
Marca de referência: MBTECH, s imi lar  ou 
de melhor qual idade.  

Unidade 15 

44 Perfurador, pape l,  mater ia l  metal ,  
capacidade para até 20 fo lhas, dois furos,  
d imensões aproximadas 5 x 18 x 10cm, 
p inos perfuradores em aço e molas em aço,  

func ionamento manual . Marca de 
referência: Masterpr int , s imi lar  ou de 
melhor qual idade.  

Unidade 10 

45 Envelope 120g 163x225mm, cor branco .  
Marca de referência: Romitec , s imi lar  ou 
de melhor qual idade .  

Unidade 200 

1.2  As indicações das marcas dos equipamentos são para mera 

referência de qual idade. Poderão ser apresentados produtos de 

outras marcas desde que tenham equivalência ou superioridade em 

qual idade com o produto de referência.  

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  Justi fica-se esta contratação devido a necessidade de aquisição de 

materiais de expediente como complemento do estoque de 

Almoxari fado da Fundação PTI-BR. Estes produtos são uti l izados 

pelas áreas funcionais e alguns projetos da Fundação PTI-BR. 
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3.  GARANTIA DO PRODUTO  

3.1  A contratada deverá garanti r a qual idade do produto pelo período 

de no mínimo 18 (dezoito) meses, a contar da data de entrega à 

Fundação PTI-BR, ressalvados os casos em que o prazo de val idade 

seja menor, pela própria fabricante ou por indicação nas condições 

específicas do objeto.  

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 ent rega, encargos, impostos de qualquer 

natureza, incidentes sobre o objeto do presente, são de intei ra 

responsabi l idade e risco da empresa contratada.  

4.3  O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias corridos, contados 

da confirmação 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 contar 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  

Cód. Atividade  
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30501001 

 

3020103 0101021 ALMOX.001 

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 despesa s 

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 orientá-la nos casos 

omissos; 

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 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 referência;  

7.2.4  Comunicar ao FORNECEDOR toda e qualquer ocorrência 

relacionada com o fornecimento dos equipamentos, di l i genciando 

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 na Norma de 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. 

 

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

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

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

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

fornecedores poderão ser disponibil izados para outros 

participantes do processo de contratação tendo em vista o direito 

destes em obter vistas dos elementos do processo indispensáveis 

à defesa de seus interesses.  

9.2   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. 

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste 

documento: 

Responsável Técnico: Jennifer Paola Soares Martinez  

Área: Infraestrutura, Segurança e Serviços –  ISS.DAF 

Data: 13/08/2021 

 

Responsável pelo Centro de Custos: Rudi Eduardo Paetzold 

Área: Infraestrutura, Segurança e Serviços –  ISS.DAF 

Data: 13/08/2021 

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

