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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO  

1.1  Aquis ição de duas  ferramentas  de software para atender às necess idades da 
Fundação  PTI -BR.  

LOTE  01  

I te
m 

Des cr i ç ão  
Un id ade  

de  
Medida  

Qu an t ida
de  

01 

Licenças de software de virtualização (licenciamento perpétuo) e 
gerenciamento do ambiente de virtualização VMware Workstation 16 
Pro, com basic support/subscription for vmware workstation  pro por 1 
ano. 

Unidade 5 

2.  JUSTIF ICATIVA DA NEC ESSIDADE DA CONTRATA ÇÃO 

2.1  Descrever  o  mot ivo da necessidade da  contratação.  

O Laboratório Lasec está em constante processo de aprimoramento e para o atendimento de tal requisito, 
se faz necessário a aquisição das licenças de software de virtualização VMware Workstation 16 Pro se faz 
necessária para a realização da virtualização de máquinas com sistemas operacionais fornecidos pela 
Microsoft e sistemas operacionais abertos Linux/Unix like;  

 
1. ITEM 1 – Licenças de Software VMware Workstation 16 Pro. 

 

3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉC NICA 

3.1  A contratada garant i rá  a  qual idade do produto pelo per íodo de val idade 
atestado pelo fabr icante,  a  contar  da data de entrega à  Fundação PTI -BR,  ressa lvados  
os  casos em que prazo maior  se ja  estabelec ido  por le i ,  pe la  própria  fabr icante ou por 
indicação nas condições  espec í f i cas do  objeto.  

4.  DATA E ENDEREÇO DE E NTREGA 

4.1  Os bens deverão,  obr igator iamente,  ser  entregues no Setor  de Receb imento da 
Fundação  PTI -BR,  local i zado no Bloco  14,  Espaço 01 –  Sa la  01,  na Aven ida Tancredo 
Neves,  6731 -  CEP 85.867-900 -  Ba irro I ta ipu  -  Foz  do Iguaçu (PR).  
4.2  Todas as  despesas com a entrega ,  encargos,  impostos de qua lquer  natureza,  
inc identes sobre o ob jeto do presente,  são de intei ra  responsabi l idade e r i sco da  
empresa contratada.  

4.3  O prazo  de entrega dos bens  é  de  15  d ias  corr idos ,  contados da conf irmação  do  
recebimento do ped ido de compras ou  documento equiva lente que o subst itua .  
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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 (qu inze)  d ias corr idos,  a  contar  do recebimento do  produto ,  ou 
conforme negociação  com a  Contratada .  

5.2  Os documentos f i scais  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 Municipa l  36 .687,  
Não Contr ibuinte de I CMS,  s i tuada na Avenida Tancredo Neves nº 6731,  CEP 85.867 -
900 –  Bai rro  I ta ipu –  Foz  do Iguaçu -PR.  

5.3  Todos os documentos f isca is  e letrônicos devem ser  enviados para o  e-mai l :  
nfelet ronica@pt i .org.br  e as Notas F i scais  manuais devem ser  entregues  para a  área  
de recebimento.  

5.4  Nos documentos f i sca is  deverão constar :  o  número  do pedido  de compras e 
número do convên io 4500049330.  

6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS  

Centro de 
Custo  

Natureza 
Orçam entár ia  

Fonte de Recurso  Convênio /  Meta  
Cód.  At iv idade  

40507001 1060112 0302098 
4500049330 / Meta 3/ 

Atividade CTI2 

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRA TADA 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 Referência  e na sua proposta comerc ia l ,  assumindo como exclus ivamente 
seus os r i scos e as despesas decorrentes da boa  e per fei ta  execução do objeto.  
7.2  Das Obrigações da  CONTRATANTE  

7.2.1  Fornecer,  mediante  so l ic itação escr ita  da CONTRATADA,  in formações  
adic ionais,  d ir imir  dúvidas e or ientá - la  nos casos omissos;  

7.2.2  Permit ir  o  l i vre  aces so  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  insta lação,  a  subst itu ição ou  a  devolução do(s)  
objeto(s) ;  

7.2.3  Proporc ionar  as cond ições  n ecessár ias  ao  p leno cumprimento das obr igações  
decorrentes  do presente Contrato,  i s to  é,  àquelas previstas  no termo de referência ;  

7.2.4  Comunicar  ao FORNECEDOR toda e qua lquer ocorrênc ia  re lac ionada  com o 
fornecimento dos equipamentos,  d i l igenc iando nos casos q ue ex igem providências  
corret ivas ;  
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7.2.5  Providenc iar  os pagamentos ao  FORNECEDOR à  v i sta  dos documentos  f i scais  
devidamente atestados,  nos prazos f i xados.  

7.2.6  A Fundação PTI -BR não responderá por qua isquer compromissos assumidos pela  
CONTRATADA com terce iros ,  a inda  que vinculados à  execução  do presente 
instrumento contratual ,  bem como por qualquer  dano causado a  tercei ros em 
decorrênc ia  de ato  da CONTRATADA,  de seus empregados,  prepostos ou subordinados  

8.  SANÇÕES ADMINISTRATI VAS 

8.1  A Fundação PTI -BR poderá ap l icar  sançõe s  admin istrat ivas,  quando a  
CONTRATADA não cumprir  com as suas  obr igações.  As pena l idades das sanções estão  
descr i tas na Norma de Compras,  Contratações e Al ienações da Fundação Parque 
Tecnológico I ta ipu,  que pode ser  acessado por  meio do l ink:  h ttps://pt i . org .br/pt -
br/compras-e- l ic i tacoes.  
9.  OUTRAS INFORMAÇÕES  

Não se  apl ica.  

10.  DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1  A Fundação Parque Tecnológico I ta ipu -  Bras i l ,  em cumpr imento à  Lei  Gera l  de 
Proteção  de Dados  Pessoa is  (13.709/2018),  esclarece que a  proposta  comercia l  e  
documentos  de habi l i tação  dos fornecedores  poderão ser  d isponib i l izados para 
outros part ic ipantes  do processo  de contratação tendo em v ista  o  d i rei to  destes em 
obter  vi stas dos e lementos  do processo ind ispensáveis  à  defesa de seus  interesses.  

10 .2   A  Norma de Compras,  Con tratações e A l ienações da Fundação PTI -BR e as  
Minutas de Contrato ut i l izadas por  esta  Fundação estão d ispon íveis  no l ink  
https://pt i .org.br/pt -br/compras -e- l ic i tacoes.  

Ident i f icação dos Responsáveis  pe la  e labor ação  deste docum ento:  

Responsável  Técnico :  Jô nios Costa  Máximo.  
Área :  SC.DT.  
Data :  14/10/2021.  
 
Responsável  pe lo Centro de Custos:  Gi l son Hermin io Rocha Junior.  
Área: SC.DT. 
Data: 14/10/2021. 

 


