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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Aquisição de Analisador de Baterias Portátil , para atender às 

necessidades da Fundação PTI-BR. 

LOTE 01 

Item Descrição 

Unidade 

de 
Medida 

Qtde 

01 

Teste de Bateria Portátil - BT3554-52 

KIT PRO  

Os testadores de bateria portáti l  devem 

oferecer suporte à manutenção de UPS e 

baterias.  

Deve possuir um testador de resistência 

interna da bateria, que define o padrão para 

aval iar a deterioração e a vida úti l  restante 

da bateria, fornecendo um diagnósti co 

completo por meio do teste de resistência da 

bateria.  

Deve possuir um cabo tipo pino L2020 para 

melhora a eficiência dos testes com uma 

ponta em forma de L que permite alcançar 

profundamente os racks da bateria para 

testar os terminais.  

Características principais: 

• A medição da bateria pode ser real izada 

enquanto a bateria está conectada ao seu 

dispositivo host, sem colocá-lo off-l ine; 

• Mede e salva dados em até 2 segundos;  

• Diagnostica instantaneamente a 

degradação da bateria (PASSA, AVISO, 

FALHA) medindo a resistência interna e a 

tensão; 

• Deve possuir tecnologia de redução de 

ruído, para melhorar as leituras real izadas;  

• Deve possuir uma tela de orientação dos 

dados; 

• Conexão Bluetooth®;  

Unidade 1 
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• Áudio gerado por dispositivo conectado por 

Bluetooth®; 

• Dados de medição são vinculados às 

informações do local e salvos;  

• Função de entrada direta do Excel;  

• Possibi l idade de criação de diferentes 

perfis para armazenamento de dados;  

• Criação de gráficos de dados e relatórios 

com resultados de medição e fotos 

instantaneamente;  

• Deve possuir apl icativo para smartphones 

para gerenciamentos dos dados recolhidos 

pelo aparelho; 

• Operação de aproximadamente 8 horas na 

bateria; 

• Deve incluir cabos Pin Type L2020, 

Magnetic Strap Z5020 e adaptador Wireless 

Z3210. 

Características Técnicas:  

• Comunicação: USB, Wireless com extensão 

e Bluetooth; 

• Precisão de medição de tensão:  

Faixa 
Máximo 

Display 

Resoluç

ão 

Precisão 

da 

Medição 

6 V ±6.000 V 1 mV ±0.08% 

rdg ± 

6dgt 60 V ±60.00 V 10 mV 

 

• Precisão de medição de resistência: 

Faixa 

Máxim

o 

Display 

Resolu

ção 

Precisã

o de 

mediçã

o 

Corren

te de 

mediçã

o 

3 mΩ  3.100 1 µΩ  ±1.0% 

rdg ± 
160 
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mΩ  8dgt mA 

30 mΩ  
31.00 

mΩ  
10 µΩ  

±0.08

% rdg 

± 6dgt 

160 

mA 

300 

mΩ  

310.0 

mΩ  
100 µΩ  16 mA 

3 Ω  
3.100 

Ω  
1 mΩ  1.6 mA 

 

• Precisão de medição de temperatura: 

Faixa 
Máximo 

Display 

Resoluç

ão 

Precisão 

da 

Medição 

-10°C a 

60°C 
60.0°C 0.1°C 

±1.0°C 

14°F a 

140°F 
140.0°F 0.1°F 

±1.8°F 
 

Modelo de Referência: BT3554-52 KIT PRO 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A presente aquisição é necessária para atender as atividades de 

Pesquisa e Desenvolvimento previstas no plano de trabalho do projeto 

“Desenvolvimento de protótipos de Sistema de Gerenciamento de 

Bateria (BMS) empregando células de segunda vida”, que foi  ap rovado 

em 15/04/2021 junto à Itaipu Binacional, sob nº4500060996. A 

aquisição dos produtos supracitados é necessária para montagem do 

sistema de gerenciamento de bateria (BMS), módulo de teste, 

classi ficação de baterias e bancada de testes . 

3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

3.1  Garantia de 3 anos a contar da data de emissão da nota fiscal . 

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).  
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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 FPTI. 

4.3  O prazo de entrega dos bens é de 60 (sessenta) 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 

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 (4500060996). 

 

6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo  

Natureza 

Orçamentária  

Fonte de 

Recurso  

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

40504006 1060107 0302140 

4500060996 

BMS.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 despesas 

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.  

7.2  Das Obrigações da CONTRATANTE 
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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 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 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 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. 

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: Alexsandra Rospirski  

Área: ER.DT 

Data: 04/10/2021 

 

Responsável pelo Centro de Custos: Tales Gottl ieb Jahn 

Área: ER.DT 

Data: 04/10/2021 


