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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Aquisição de (02) computadores portáteis para atender às 

necessidades da Fundação PTI-BR. 

LOTE 01 

Item Descrição Unidade de 
Medida 

Quantidade 

01 Notebooks Intermediários   UN 2 

 

Notebook 

Características Mínimas 
 

Processador 

Processador Intel 10ª Geração ou superior 

Frequência baseada em processador: 1GHz ou superior. 

Frequência máxima em processador : 3.6Ghz ou superior. 

Núcleos: 4 

Threads: 8 

Cache: 8MB 

Tipos de Memória:  DDR4-2666 ou superior. 

Referência: Intel Core i5 – 1035G1 

Memória 
Memória de 8 GB, 2666 MHz ou superior 

(2 slots), expansível até 16GB. 

Vídeo Placa de vídeo Integrada 

Display Tela 14.1 (1366×768) HD ou superior. 

Armazenamento SSD de 256GB 

Conexão 

WiFi 802.11ac, banda dupla (2.4 GHz/5 GHz) 

Bluetooth 4.2 ou superior 

Ethernet 1000Base-T 

Portas e slots 

Mínimo ou superior 

2x USB 3.0 

HDMI 

RJ45 (Gigabit Ethernet) 

Entrada de Headset 

Leitor de Cartão SD 

Trava de Segurança Wedge 

Sistema Operacional 
Windows 10 Pro 64 bits; 

Idioma Português Brasil. 

Teclado Teclado ABNT2 

Garantia 
Prazo mínimo de 1 ano. A garantia deve ser do 

Fabricante do Equipamento. 
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O Tipo de Garantia deve ser Assistência Técnica no Local, 

solicitado através do Fabricante (Garantia em Domicílio).  

O equipamento deve ser totalmente novo, sem peças de 

recondicionamento. 

Diagnóstico da avaliação avançada 

de pré-inicialização do sistema 

O diagnóstico ePSA (conhecido também como diagnóstico do 

sistema) executa uma verificação completa de seu hardware. 

Esse conjunto de diagnósticos é executado antes do sistema 

operacional iniciar para que você possa diagnosticar 

problemas de hardware sem um sistema operacional 

funcionando. 

O ePSA está incorporado no BIOS e é executado 

internamento pelo BIOS. O sistema de diagnóstico 

incorporado fornece um conjunto de opções para dispositivos 

ou grupos de dispositivos em particular que permite: 

Executar testes automaticamente ou em um modo interativo 

Repetir testes 

Exibir ou salvar os resultados dos testes 

Executar testes abrangentes de forma a introduzir opções de 

testes adicionais para fornecer informações suplementares 

sobre o(s) dispositivo(s) com falha 

Exibir mensagens de status que informam se os testes foram 

concluídos com êxito 

Exibir mensagens de erro que informam dos problemas 

encontrados durante a realização dos testes. 

Considerações gerais 
O equipamento deve ser totalmente novo, sem peças de 

recondicionamento. 

Referência DELL VOSTRO 3401 

 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  Estes computadores portáteis estarão disponíveis para a equipe 

que estará trabalhando e estudando no curso de especial ização em 

Internet das Coisas (IOT). Discriminaram que vão precisar de Microsoft 

Windows, por questão de compatibi l idade dos software escolhidos para 

andamento do projeto.  
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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 corridos, contados da 

confirmação 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 (4500047343). 
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6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo  

Natureza 

Orçamentária  

 

Fonte de 

Recurso  

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

40506001 1060108 0302092 4500047343 

M.03 

CELTABII.003 

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);  

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 
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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 apl ica 

 

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 obte r 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: 
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Data: 08/11/2021 
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