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1.  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1.1  Contratação de empresa para prestação de serviços de 
Hospedagem, manutenção e suporte do Open Journal Systems (é 
um software l ivre para o gerenciamento de periódicos acadêmicos 
revisados por pares.) para atender às necessidades da Revista 
Científ ica da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasi l  (Fundação 
PTI-BR). 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  Estruturação e implementação da Revista Científ ica da Fundação 
PTI-BR 

3.  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1  Hospedagem da plataforma OJS (Open Journal Systems) para 
implementação da Revista Científ ica PTI-BR. A CONTRATADA deve 
apresentar em sua proposta os dados técnicos referentes ao 
servidor de hospedagem. 

3.2  Suporte técnico e manutenção: 

o Os serviços de manutenção compreendem as manutenções 
adaptativas e corretivas do sistema a ser contratado:  

 A manutenção adaptativa consiste na adequação de 
apl icações que não impliquem em inserção, altera-
ção ou exclusão de funcional idades visíveis a seus 
usuários. Exemplos: mudanças de versão de l ingua-
gem, melhoria de performance etc.;  

 A manutenção corretiva consiste na correção de de-
feitos em sistemas em produção. Abrange comporta-
mentos inadequados que causem problemas de uso 
ou funcionamento do sistema e quaisquer desvios 
em relação aos requisi tos estabelecidos pela CON-
TRANTE;  

o O serviço de suporte técnico compreende a abertura de 
chamados pela CONTRATANTE para correções, dúvidas e 
informações;  

o O suporte consiste em atividades técnicas especial izadas 
de atendimento às sol icitações de auxí l io à equipe da Fun-
dação PTI-BR no uso dos recursos disponíveis na Plata-
forma OJS;  
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o O atendimento deve-se iniciar com a comunicação de uma 

ocorrência de problema ou de dúvida por parte da equipe 
técnica da Fundação PTI-BR e seu posterior registro pela 
CONTRATADA;  

o O cadastro da sol icitação deverá ser anal isado pela equipe 
de suporte da CONTRATADA, uma vez configurado como 
ocorrência de suporte, os procedimentos para a solução 
do problema serão respondidos no cadastro da ocorrência, 
devendo ser efetuados somente a partir da autorização da 
equipe da Fundação PTI-BR, a fim de se documentar todo 
o processo até o encerramento da ocorrência.  

Prazos máximos admitidos para realização dos serviços  

Grau de severidade  
Solução de 
contorno  

Solução definitiva  

Emergencial  

Em até 8 (oito) 
horas úteis após 
o registro da 
sol ici tação  

Planejado entre as par-
tes  

Normal  

Em até 24 
(vinte e quatro) 
horas úteis após 
o registro da 
sol ici tação  

Planejado entre as par-
tes  

 

o São considerados chamados emergenciais incidentes com 
paral isação do sistema ou comprometimento grave de da-
dos, processo ou ambiente;  

o Chamados normais são aqueles que não incorrem em pa-
ral isação do sistema, e geram pequeno ou nenhum com-
prometimento de dados, processo ou ambiente;  

o O atendimento telefônico l imita-se à consultoria no sof-
tware e a tecnologias relacionadas a erros no funciona-
mento ou funcionamento inadequado da Plataforma OJS 
na Fundação PTI-BR;  
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o As sol icitações de suporte serão efetuadas em horário co-

mercial . Entende- se como hora úti l  o horário compreen-
dido entre 08h e 18h, no horário de Brasí l ia, em dias 
úteis. Consideram- se dias não úteis os sábados, domin-
gos e os feriados nacionais e municipais de Foz do Iguaçu 
– PR;  

o Se em um atendimento efetuado for veri ficada a possibi l i-
dade de uma customização do sistema, será aberto um 
novo chamado que seguirá os tipos de correção ou custo-
mização;  

o A interação entre a recomendação de solução e o resul-
tado de sua apl icação poderá ocorrer tantas vezes quan-
tas for necessária até a completa solução da ocorrência.  

o A CONTRATADA deve trabalhar com um sistema de backup 
da apl icação e banco de dados, a fim de manter a integri-
dade e restauração dos arquivos em caso de eventuais de-
sastres. 
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4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADO 

4.1  A empresa deve apresentar um portfól io com no mínimo 3 (três) 
casos atendidos nos últ imos 2 anos, referentes ao serviço que irá 
prestar nos i tens l istados no parágrafo 3. 

5.  LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1  O serviço 3.1 deverá ser executado pela empresa em suas próprias 
instalações em horário de sua escolha desde que atendam o prazo final  
de entrega (72 horas). 

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

5.3  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 
empregados da CONTRATADA e a Fundação PTI–BR, vedando-se 
qualquer relação entre estes que caracterize pessoal idade e 
subordinação direta. 

6.  FORMA DE PAGAMENTO 

6.1  O pagamento será efetuado de acordo com o padrão da Fundação 
PTI, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento do 
serviço, ou conforme negociação com a Contratada. 

6.2  Os documentos fiscais deverão ser preenchidos em nome da 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu – BR, CNPJ 07.769.688/0001-
18, com natureza jurídica de entidade privada sem fins lucrativos, 
inscrição Municipal  36.687, Não Contribuinte de ICMS, si tuada 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. 



 

 

Código do 
documento 

Revisão Data de 
aprovação 

Nº. de 
páginas 

FORM.CL.022  5.0  15/09/2021  5 de 7 

FORMULÁRIO – TERMO REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS  

 
6.4  Nos documentos fiscais, deverão constar: o número do pedido de 

compras, número do convênio (quando apl icável), a descrição 
detalhada dos serviços prestados, o local  da prestação dos 
serviços (quando ocorrer fora do município de Foz do Iguaçu – PR) 
e o destaque das retenções de tributos (quando apl icáveis).  

6.5  A CONTRATADA, quando da formal ização de sua Proposta 
Comercial, assumirá a 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 t ítulo. 

7.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 
Custo  

Natureza 
Orçamentária  

 

Fonte de 
Recurso  

Convênio / Meta Cód. 
Atividade  

20101001 3030104 0101021 Não 

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 será responsável por todo o processo de 
implantação, disponibil ização e configuração da ferramenta.  

8.1.3  A Fundação PTI-BR poderá apl icar sanções administrativas 
quando a CONTRATADA não cumprir com as suas obrigações. As 
penalidades das sanções estão descri tas 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 icitacoes. 

 

8.2  Das Obrigações da CONTRATANTE: 
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8.2.1  Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas; 

8.2.2  Após a implantação da Plataforma SEER/OJS para a Fundação PTI-
BR, será considerada como parte do contrato a nomeação de dois 
profissionais da Fundação PTI-BR como “ponto focal" para a 
operação da Plataforma SSEER/OJS. Para fins de atividade de 
suporte e atendimento, a equipe do Insti tuto Stela fará a 
interação diretamente com o profissional nomeado como ponto 
focal. 

8.2.3  Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, 
falhas ou irregularidades verif icadas no serviço executado, para 
que seja substi tuído, reparado ou corrigido; 

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

8.2.5  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. 

8.2.6  Disponibi l izar endereço de e-mai l e contato telefônico; 

8.2.7  Permitir o l ivre 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 substi tuição ou a devolução 
do(s) objeto(s); 

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

8.2.9  A Fundação PTI - BR não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela CONTRATADA com Terceiros, ainda que 
vinculados à execução do presente instrumento contratual, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de 
ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

9.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1  A Fundação PTI-BR poderá apl icar sanções administrativas, quando 
a CONTRATADA não cumprir com as suas obrigações. As 
penalidades das sanções estão descritas na Norma de Compras, 
Contratações e Al ienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-
Brasi l , que pode ser acessado por meio do l ink: 
https://pti .org.br/pt-br/compras-e-l icitacoes. 
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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 habil itação 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. 

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 icitacoes. 

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste documento: 
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GARRIDO ALVES  
Área: DIRETORIA DE SUPERINTENDÊNCIA – DIRETOR 
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Data: 15 de setembro de 2021  

 


