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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Aquisição de Alicate Amperímetro , para atender às necessidades 

da Fundação PTI-BR. 

LOTE 01 

Item Descrição 
 Und. 

Medida 
Qtd 

01 

ALICATE AMPERÍMETRO AC DC TRUE RMS 600A - CM4372 

HIOKI 

Principais Características: 

 CAT IV 600 V, CAT III 1000 V; 

 600A True RMS; 

 Deve conter a função CA / CC automática que 

ajuda a aumentar a eficiência do trabalho; 

 Mede tensões CC de até 1700 V; 

 Mede simultaneamente a corrente de irrupção 

nos valores RMS e crista; 

 Faixa de temperatura operacional expandida 

de -25 ° C a 65 ° C; 

 Gabinete IP54 à prova de poeira e 

impermeável IP50; 

Características Técnicas: 

Corrente 

contínua 

20,00 A / 600,0 A, Precisão básica: ± 1,3% 

rdg. ± 0,08 A (faixa de 20 A) 

Corrente 

alternada 

20,00 A / 600,0 A (10 Hz a 1 kHz, True RMS), 

Precisão básica: ± 1,3% rdg. ± 0,08 A (a 20 A) 

Fator de 

crista 

20,00 Alcance: 7,5 

600,0 Alcance: 3 ou menos 

Corrente DC 

+ AC 

20,00 A / 600,0 A (10 Hz a 1 kHz, True RMS), 

Precisão básica: ± 1,3% rdg. ± 0,13 A (a 20 A) 

Voltagem de 

corrente 

contínua 

600,0 mV a 1500 V, 5 intervalos, Precisão 

básica: ± 0,5% rdg. ± 3 dtg 

Tensão AC 
6.000 V a 1000 V, 4 faixas (15 Hz a 1 kHz, True 

RMS), Precisão básica: ± 0.9% rdg. ± 3 dtg 

Unidade 1 
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Tensão DC + 

AC 

6.000 V a 1000 V, 4 intervalos, Precisão 

básica: ± 1.0% rdg. ± 7 dtg 

Resistência 
600,0 Ω a 600,0 kΩ, 4 intervalos, Precisão 

básica: ± 0.7% rdg. ± 5 dgt. 

Capacidade 

eletrostática 

1.000 μF a 1000 μF, 4 intervalos, Precisão 

básica: ± 1,9% rdg. ± 5 dgt. 

Freqüência 
9999 Hz a 999,9 Hz, Precisão básica: ± 0,1% 

rdg. ± 1 dgt. 

Temperatura 

(K) 

-40,0 a 400,0 ˚C, adicione a precisão da 

sonda de temperatura à precisão básica de 

± 0,5% rdg. ± 3,0 ˚C 

Detecção de 

tensão 

Oi: 40 V a 600 V CA, Lo: 80 V a 600 V CA, 

50/60 Hz 

Outras 

funções 

Detecção automática AC / DC, função de 

avaliação Plus / Minus da exibição de valor 

DC A, DC V, Max / Min / Média / PEAK MAX / 

PEAK MIN, Função de filtro, Hold de valor de 

exibição, Auto hold, Luz de fundo, Economia 

de energia automática Buzzer soa, ajuste 

zero 

Dustproof, 

impermeável 

Punho: IP54 (ao medir apenas um condutor 

isolado), Maxilar (a porção de sensor atual 

do instrumento) / barreira: IP50 * O risco de 

choque elétrico do condutor sendo medido 

aumenta quando molhado. 

Interface 

Bluetooth® 4.0LE (Bluetooth® SMART), 

Dispositivos suportados: iOS 8 ou posterior, 

Android ™ 4.3 ou posterior smartphone / 

tablet GENNECT Cross (aplicativo para 

download gratuito): exibir valores medidos e 

formas de onda, função de registro simples, 

função de monitor de forma de onda, Hold 

save função 

Fonte de 

energia  

inclusa 

LR03 Pilha alcalina × 2, uso contínuo 45 h (luz 

de fundo desligada) 
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Diâmetro da 

mandíbula 

do núcleo 

69 mm (2,72 pol.) L × 14 mm (0,55 pol.) D, Ø33 

mm (1,30 pol.) 

Dimensões e 

massa 

65 mm (2,56 pol.) L × 215 mm (8,46 pol.) H × 35 

mm (1,38 pol.) D mm, 340 g (12,0 oz) 

Acessórios  

inclusos 

TESTE LÍDER L9207-10, ESTOJO DE TRANSPORTE 

C0203, LR03 Pilha Alcalina × 2, Manual de 

Instruções × 1 

 

 

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 do produto supracitado é necessária para real izações de 

medições elétricas durante a classi ficação de baterias e durante a 

montagem da bancada de testes . 

3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

3.1  Garantia de 1 ano 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).  

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 até 45 (quarenta e cinco) dias 

corridos, contados da confirmação do recebimento do pedido de 

compras ou documento equivalente que o substitua.  
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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) 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 eletrôni cos 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 

7.2.1  Fornecer, mediante sol ici tação escr ita 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);  
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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. 

 

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 
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