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1.  DESCRIÇ ÃO DO OBJETO 

1. 1  Aquisiç ão de bancada para atender às necessidades da Fundação  
PT I-BR. 

LOTE 01 

Item Descrição Unidade de 

Medida 

Qtde 

01 Bancada  em Mdf 18mm, reves tido  em todas  

as  faces  em laminado BP , Cor Imbuia . 
Medindo  715cm de  comprimento  e  40cm de  

pro fundidade . Com re forço  es trutura l em 
made ira  e  mão francesa  para  fixação  aé rea  

da  bancada  em parede  de  a lvenaria . Com 

frontisp ício  de  10cm. Com tomadas  
embutidas , d is tribuídas  sobre  a  bancada . As  

ca ixas  de  tomadas  deve rão  te r 2 módulos  de  
tomada, sendo todo  o  conjunto  na  cor pre ta .  

 

Cor MDF Ref. Im buia  

 

Ref. Catálogo (caixatomada.com) COD. CX02Q 

UN 01 

1. 2  Local onde será instalada a bancada:  
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1. 3  Verif ic ar detalhamento orientat ivo no projeto básic o anexo.  Para  

execução da bancada, t irar medidas f inas no loc al  

1. 4  O material não poderá ter risc os, partes amassadas ou out ra s  

irregu la ridades que prejud iquem sua qualidade estét ic a ou 
func ionalidade. 
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2.  JUSTIF IC ATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇ ÃO 

2. 1  Faz- se necessária a aquisiç ão dos itens desc ritos para c ompor o 

projeto de revitalizaç ão do espaço do Refeitório loc alizado no  

Edif íc io das Águas, c om o objet ivo de promove r um melho r uso e 

mais c ont inuo do loc al.  

3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNC IA TÉCNIC A 

3. 1  A c ont ratada garant irá a qualidade do produto pelo período de  

validade atestado pelo fabric ante, a c ontar da data de ent rega à  

Fundação PT I-BR, ressalvados os c asos em que prazo maior seja  

estabelec ido por lei, pela própria fabric ante ou por indic aç ão na s  

c ondiç ões espec íf ic as do objeto  

4.  DATA E ENDEREÇO DE ENTREGA 

4. 1  Os bens deverão, obrigatoriamente, ser ent regues no Setor de  

Recebimento da Fundação PT I-BR, loc alizado no Bloc o 14, Espaç o  

01 – Sala 01, na Avenida Tanc redo Neves, 6731 -  CEP 85.867- 90 0 

-  Bairro Itaipu -  Foz do Iguaçu (PR).  

4. 2  Todas as despesas c om a ent rega, encargos, impostos de qualque r 

natureza, inc identes sobre o objeto do presente, são de inte ira  

responsab i l idade e risc o da empresa c ont ratada.  

4. 3  O prazo de ent rega dos bens é de 30 (t rinta) dias c orrido s ,  

c ontados da c onfirmação do rec ebimento do pedido de c ompras ou 

documento equivalente que o subst itua.  

 

5.  FORMA DE PAGAMENTO 

5. 1  O pagamento do(s) item(ns) será efetuado de acordo c om o padrão  

da Fundação PT I-BR, em até 15 (quinze) dias c orridos, a c ontar do  

rec ebimento do produto, ou c onforme negoc iaç ão c om a  

Cont ratada. 

5. 2  Os documentos f isc ais deverão ser preenchidos em nome da  

Fundação Parque Tecnológic o Itaipu – Brasil (Fundação PT I-BR) ,  

CNPJ 07.769. 688/0001-18, c om natureza jurídic a de ent idade  

privada sem f ins luc rat ivos, insc riç ão Munic ipal 36.687, Não  

Cont ribu inte de ICMS, situada na Avenida Tanc redo Neves nº 6731,  

CEP 85.867-900 – Bairro Itaipu – Foz do Iguaçu-PR. 

5. 3  Todos os documentos f isc ais elet rônic os  devem ser enviados para  

o e-mail: nfelet ron ic a@pt i. o rg .b r e as Notas Fisc ais manua is  

devem ser ent regues para a área de rec ebimento.  

5. 4  Nos documentos f isc ais deverão c onstar: o número do pedido de  

c ompras e número do c onvênio (quando aplic ável).  
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6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo 

Natureza 

Orçamentária  

Fonte de 

Recurso 

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

20101001 1060101 0101021 DS.001 

7.  OBRIGAÇ ÕES DA CONTRA TAD A E CONTRATANTE 

7. 1  Das Obrigações da CONTRATADA 

7. 1. 1  A CONTRATADA deve c umprir c om toda a desc riç ão do objet o  

c onstante no Termo de Referênc ia e na sua proposta c omerc ia l,  

assumindo c omo exc lusivamente seus os risc os e as despesa s  

decorrentes da boa e perfeita execução do objeto  

7. 1. 2  Realiza r a ent rega dos bens de ac ordo c om a proposta c omerc ia l  
e em condiç ões de ut ilizaç ão. 

 

7. 2  Das Obrigações da CONTRATANTE 

7. 2. 1  Fornecer, mediante solic itaç ão esc rita da CONTRAT A DA ,  

informações adic ionais, dirimir dúvidas e orientá - la nos c asos 

omissos; 

7. 2. 2  Permit ir o livre ac esso do FORNECEDOR nas dependênc ias da  

Fundação PT I-BR, observadas as normas de segurança da  

Fundação PT I-BR e da ITAIPU BINACIONAL para os c asos em que  

sejam requeridas a instalaç ão, a subst ituiç ão ou a devoluç ão  

do(s) objeto(s); 

7. 2. 3  Proporc iona r as c ondiç ões necessárias ao pleno c umprimento das  

obrigações decorrentes do presente Cont rato, isto é, àquela s  

previstas no termo de referênc ia;  

7. 2. 4  Comunic a r ao FORNECEDOR toda e qualquer oc orrênc ia  

relac ionada c om o fornec imento dos equipamentos, diligenc ia n do  

nos c asos que exigem providênc ia s c orret ivas;  

7. 2. 5  Providenc ia r os pagamentos ao FORNECEDOR à vista dos  

documentos f isc ais devidamente atestados, nos prazos f ixados.  

7. 2. 6  A Fundação PT I-BR não responderá por quaisque r c ompromis s os  

assumidos pela CONTRATADA c om terc eiros, ainda que vinculados  

à execução do presente inst rumento c ont ratual, be m como po r 

qualquer dano c ausado a terc eiros em decorrênc ia de ato da  

CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados  
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8.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8. 1  A Fundação PT I-BR poderá aplic ar sanções admin ist rat iv as, quando  

a CONTRATADA não c umprir c om as suas obrigações. As  

penalidades das sanções estão desc ritas na Norma de Compra s ,  

Cont ratações e Alienações da Fundação Parque Tecnológic o Itaipu,  

que pode ser ac essado por meio do link: ht tps://pt i.org. b r/ p t -
br/c ompras-e- l ic itac oes. 

 

9.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

9.1 A proposta c omerc ial deverá vir ac ompanhada de c atálogo ou 

imagens do produto a ser ent regue para validaç ão c onjunto ao preço .  

A desc riç ão deverá estar de ac ordo c om o item a ser efet ivament e  
ent regue. 

 

10. DISPOSIÇ ÕES GERAIS 

10. 1  A Fundação Parque Tecnológic o Itaipu -  Brasil, em cumprimento à 

Lei Geral de Proteç ão de Dados Pessoais (13.709/2018), esc larec e  

que a proposta c omerc ial e documentos de habilitaç ão dos  

fornecedores poderão ser disponib i l izados para out ro s  

part ic ipantes do proc esso de c ont rataç ão tendo em vista o dire it o  

destes em obt er vistas dos elementos do proc esso indispensáv e is  

à defesa de seus interesses.  

10. 2   A Norma de Compras, Cont ratações e Alienações da F undação PT I-

BR e as Minutas de Cont rato ut ilizadas por esta Fundação estão  

disponíve is no link ht tps://pt i.org .b r/pt -br/c ompra s-e- l ic itac oes. 

Identificaçã o dos Responsáve is pela elaboração deste 

documento: 

Responsáve l Técnic o: LAUANE AMARAL GUILLEN APONTE 

Área: ISS.DAF 

Data: 20/10/21 

 

Responsáve l pelo Cent ro de Custos: Rafael José Deitos 

Área: DIRETORIA SUPERINT ENDENTE 

Data: 20/10/21 
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