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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1 Aquis ição de sensores de nível  e vazão compostos por medidor integrado 
ao sensor  (com conect iv idade para data logger  -  não inc luso no objeto)  para 
atender às necess idades da Fundação PTI -BR re lacionadas ao convênio 
4500059435.  

I tem Descrição  
Unidade 

de 
Medida 

Quant idad
e 

01  

SL2000 NV - SENSOR DE NÍVEL E VAZÃO 

- O sensor de nível deve estar conectado a uma estação 
SL2000-EBC ou SL2000PNVn; 

-  A medição de vazão deve ocorrer a partir do cálculo por 
estrutura de medida de: Curva Chave. 
- Os produtos integrados devem passar por testes de 
aceitação; 
- Classificação do invólucro e cablagem: Nema 6(IP 68); 
- Exatidão: combinando não linearidade, histerese e 
repetibilidade + ou - 0,15% final de escala; 
- Range de coluna de água: 0 a 5 McA; 
- Alimentação: 10V mínimo até 30Volts 
- Sinal de saída: por corrente (4 a 20 mA - 2 fios) ou 
tensão sob consulta; 
- Diâmetro externo – 21mm; 
- Comprimento do cabo ventilado: 20 m de cabo; 
- Temperatura de operação: 0 até 30°C; 
- Cabo Ventilado em poliuretano para compensação das 
variações da pressão atmosférica; 
- Calibração: o equipamento deve apresentar certificado 
de Calibração do Sensor de Nível sob pedido; 
- Corpo em aço inox 304; 
- Princípio: Transdutor Piezo-Resistivo; 
- Garantia de 1 ano - Fabricação própria, manutenção 
garantida; 

- Manual Técnico dos Medidores, em português em 
versão física e digital.  

Uni tár io   03 
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1.2 Integra-se ao objeto deste Termo de Referênc ia, sem a necess idade de 
l is tagem, todos os mater ia is adjacentes (devices) e sof twares/hardwares 
necessár ios  para o p leno func ionamento do equipamento após insta lação e para 
a aquis ição dos dados gerados.   

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1 No convênio f irmado entre Sanepar , ITAIPU e PTI está prevista etapa de 
Monitoramento ambienta l dos corpos hídr icos receptores de ef luentes das 
Estações de tratamento de esgotos (ETE).  Para ta l ,  é  necessár io medir  tantos  
os parâmetros de qualidade da água, quanto o volume de água no corpo hídr ico 
e entender  seu regime.  Os medidores de vazão serão insta lados nos corpos 
hídr icos de interesse,  complementando a análise ambienta l a ser  real izada.  
2.2 O objet ivo é moni torar a qual idade da água dos r ios  antes, durante e após 
a implementação de melhor ias  dos Sis temas de Esgotamento Sani tár io (SES) 
com a remoção de nutr ientes que impactam diretamente o reservatór io de 
I ta ipu.  Por  isso, é fundamental a aquis ição dos equipamentos, já pr evis tos em 
plano de t rabalho.   

3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

3.1  A contratada garantirá a qual idade do produto e qualquer de seus 

componentes 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.  

4.  DATA E ENDEREÇO DE ENTREGA 

4.1 Os bens deverão,  obr igator iamente,  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 I ta ipu -  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  inte ira 
responsabi l idade e r isco da empresa contratada.  
4.3 O prazo de entrega dos bens é de tr inta (30)  dias  úte is , contados da 
conf irmação do recebimento do pedido de compras ou documento equivalente 
que o subst i tua.  

4.4  A CONTRATADA é obr igada a subst i tu ir  no prazo de até 15 (quinze) d ias  
corr idos, e às suas expensas,  contados a part ir  da sol ic i tação fei ta pela 
CONTRATANTE, sob pena de ser  cons iderada em atraso,  os  objetos em que 
sejam ver if icadas ir regular idades ou que não atendam os requis i tos mínimos de 
qual idade, avar ias  resultantes de transpor te,  ass im como defe itos em suas 
embalagens ou acondic ionamentos.  
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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) d ias corr idos, a contar  do rece bimento 
do produto,  ou conforme negoc iação com a Contratada.  

5.2 Os documentos f iscais deverão ser preenchidos em nome da Fundação 
Parque Tecnológico I ta ipu –  Bras i l  (Fundação PTI -BR),  CNPJ 07.769.688/0001-
18, com natureza jur íd ica de ent idade pr ivada sem f ins  lucrat ivos, inscr ição 
Munic ipal  36.687,  Não Contr ibuinte de ICMS, s ituada na Avenida Tancredo 
Neves nº 6731, CEP 85.867-900 –  Bairro I ta ipu –  Foz do Iguaçu-PR. 

5.3 Todos os documentos f iscais  e letrônicos devem ser  enviados para o e-
mai l :  nfe letronica@pt i.org.br e as Notas F iscais 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 (4500059435).  

6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 
Custo  

Natureza 
Orçamentária  

Fonte de Recurso  
Convênio /  Meta 
Cód. At ividade  

40402006 1060107 0302136 

4500059435 

SANEPAR II .007  

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

7.1 Das Obrigações da CONTRATADA 

7.1.1 A CONTRATADA deve cumprir  com toda a descr ição do objeto constante 
no Termo de Referênc ia e na sua proposta comercia l,  assumindo como 
exc lus ivamente seus os r iscos e as despesas decorrentes da boa e perfei ta 
execução do objeto.  
7.2 Das Obrigações da CONTRATANTE 

7.2.1 Fornecer , mediante sol ic i tação escr i ta da CONTRATADA, informações 
adic ionais,  di r im ir  dúvidas e o r ientá- la nos casos omissos;  

7.2.2 Permit ir  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 requer idas a insta lação, a 
subst i tu ição ou a devo lução do(s) objeto(s);  

7.2.3 Proporc ionar  as condições necessár ias  ao p leno cumprimento das 
obr igações decorrentes do presente Contrato,  is to é,  àquelas previs tas no 
termo de referênc ia;  

7.2.4 Comunicar ao FORNECEDOR toda e qualquer ocorrênc ia re lac ionada com 
o fornec imento dos equipamentos,  d i l igenc iando nos casos que ex igem 
providênc ias corret ivas;  
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7.2.5 Providenciar  os  pagamentos ao FORNECEDOR à vista dos documentos 
f iscais devidamente atestados, nos prazos f ixados.  

7.2.6 A Fundação PTI-BR não responderá por quaisquer com promissos 
assumidos pela CONTRATADA com terceiros, a inda que vinculados à execução 
do presente ins trumento contratual,  bem como por  qualquer  dano causado a 
terceiros em decorrênc ia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados.  

 

8.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 A Fundação PTI-BR poderá apl icar  sanções administrat ivas, quando a 
CONTRATADA não cumprir  com as suas obr igações. As penalidades das 
sanções estão descr i tas na Norma de Compras, Contratações e Al ienações da 
Fundação Parque Tecnológico I t a ipu, que pode ser acessado por meio do l ink : 

https://pti .org.br/pt-br/compras-e-l ici tacoes .  

 

9.  OUTRAS INFORM AÇÕES 

A CONTRATADA deve possuir estrutura própria de assistência técnica no Brasil. 

 

10.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1 A Fundação Parque Tecnológico I ta ipu -  Bras i l ,  em cumprimento à Lei 
Geral  de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esc larece que a proposta 
comercia l e documentos de habil i tação dos fornecedores poderão ser 
d isponib i l izados para out ros par t ic ipantes do processo de contratação tendo em 
vista o d ire i to destes em obter  v istas dos e lementos 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 ut i l izadas por esta Fundação estão d isponíveis no l ink  
ht tps :/ /pt i .org.br /pt -br/compras-e- l ic i tacoes.  

Identif icação dos Responsáveis pela elaboração deste documento:  

 

Responsável  Técnico: Rafael Dezordi  
Área: IT .DT  
Data: 08/10/2021  
 
Responsável  pelo Centro de Custos:  Rolf  Massao  
Área: IT .DT  
Data: 08/10/2021  

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

