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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Aquisição de materiais para uso em campo e no laboratório  para 

atender às necessidades da Fundação PTI-BR. 

Ite

m 
Descrição 

Imagem 

ilustrativa 

Unidade 

de 

Medida 

Quantidade 

01 

Cadinhos de 

porcelana, 

forma baixa, 25 

ml 
 

Unidades 50 

02 

Câmara de 

contagem 

Utermohl 2 mL, 

base em acrílico 

e anel de inox 

 

Unidades 01 

03 

Câmara de 

contagem 

Utermohl 10 

mL, base em 

acrílico e anel 

de inox 

 

Unidades 01 

04 

Câmara de 

contagem 

Utermohl 50 

mL, base de 2 

ml em acrílico e 

anel de inox, 

torre de acrílico 

de 48 ml  

Unidades 01 

05 

Gelo rígido de 

500 ml, 17,0 

cm x 10,0 cm x 

3,7 cm 

 

Unidades 30 
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06 

Frasco 

Polietileno 

Graduado 500 

mL 

 

Unidades 50 

07 

Lamínula para 

Câmara de 

Utermohl, com 

27,5 mm de 

diâmetro, caixa 

com 100 

unidades 

 

Caixa 01 

08 

Micropipeta 

volume 

variável, 10-100 

µl 

 

Unidades 01 

09 

Micropipeta 

volume 

variável, 100-

1000 µl 

 

Unidades 02 

10 

Micropipeta 

volume 

variável, 1000-

5000 µl 

 

Unidades 02 

11 

Placa de Petri 

de vidro 80x15 

mm 

 

Unidades 50 

12 

Placa de Petri 

de vidro 120x15 

mm 

 

Unidades 50 



 

 

Código do 

documento 
Revisão 

Data de 

aprovação 

Nº. de 

páginas 

FORM.CL.023  5.0  20/05/2021  3 de 6 

FORMULÁRIO –  TERMO REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS VIA NOVO RELC  

 

 

13 

Tubo Falcon 

para centrífuga 

em 

polipropileno 15 

ml, 17x120 

mm, pacote 

com 50 

unidades  

Pacote 03 

 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  A aquisição dos itens é necessária para coleta e armazenamento 

de algas e para o processamento das amostras em laboratório, 

referentes ao projeto micropoluentes 3 “Efeito de micropoluentes na 

biodiversidade de algas e peixes de riachos na bacia das microbacias 

do entorno do Reservatório de Itaipu –  região transfronteiriça (BR – 

PY). Fase 2: Estabelecendo protocolos de biomonitoramento por meio 

da integração de diferentes níveis da biodiversidade (genético e 

comunidades) e métodos de estudos (clássicos e moleculares)”. Os 

itens ficarão à disposição do pesquisador Prof. Dr. Cleto Kaveski Peres 

no campus da Uni la em Foz do Iguaçu – PR. 

3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

3.1  A contratada garantirá a qual idade do produto 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, 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 empresa contratada.  

4.3  O prazo de entrega dos bens é de 30 dias úteis, 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 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 (Micropoluentes III - 4500058863). 

6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo  

Natureza 

Orçamentária  

 

Fonte de 

Recurso  

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

40501006 

 

3020107 0302122 Micropoluentes III / 

4500058863 / 

MICROIII.01 

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 escrita da CONTRATADA, 

informações adicionais, dirimir 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.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

Não se aplica. 

 

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 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.  

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 ici tacoes. 

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste 

documento: 

Responsável Técnico: Natal ie Pereira Toyama  
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Área: IT.DT  
Data: 23/09/2021  
 

Responsável pelo Centro de Custos: Rolf Massao Satake Gugisch  
Área: IT.DT  
Data: 23/09/2021  


