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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Aquisição de câmera e lente para atender às necessidades da 

Fundação PTI-BR. 

LOTE 01 

Item Descrição 
Unidade 

de Medida 
Quantidade 

01  

Câmera fotográfica, com encaixe de lentes 
de adaptador de 49mm padrão EOS (para 

ajuste em adaptador trinocular de 
estereomicroscópio) com alcance de pelo 

menos 24MP; ajustes de ISO; ajuste de 
tempo de exposição; ajuste de abertura de 

diafragma; Modo automático e Manual; 
Gravação de vídeo pelo menos em alta 
definição (HD); conexão para disparo e 

ajuste remoto via PC(USB ou Wi-fi).  

Modelo de referência (equivalente ou 

superior a): Câmera EOS M200 com a 
lente EF-M 15-45mm IS STM 

Unidade 01 

 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

1.1  A aquisição do equipamento acima, é necessária para a 

desenvolvimento de pesquisas apl icadas, atendendo a Meta 2 do 

Convênio n° 4500049462 –  NIT (Núcleo de Intel igência Territorial), 

fi rmado entre a Itaipu Binacional e a Fundação  Parque Tecnológico 

Itaipu, especialmente para as atividades do FP4 –  [Biodiversidade] 

Inventário e monitoramento da fauna do Refúgio Biológico Bela Vista.  

Os itens a serem adquiridos serão uti l izados no projeto de pesquisa 

“Diagnóstico e conservação da fauna de Hymenoptera em áreas 

naturais da ITAIPU Binacional, com ênfase em espécies da tribo 

Mel iponini”, para (a) registro macrofotográfico em estereoscópio e 

microscópio de espécimes vouchers (Mel iponini do levantamento, da 

coleção/Mel iponário e de anál ises mel issopal inológicas), (b) registro 

de características fenotípicas produtivas das colônias, (c) fi lmagens 

de instruções e manejo e (d) registro de inflorescências visi tadas . 
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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 

Entomologia da EMBRAPA Florestas, A/C: Pesquisador Gui lherme 

Schnel l  e Schühl i , no endereço Estrada da Ribeira, Km 111 –  Bairro 

Guaraituba – Caixa Postal: 319 – CEP: 83411-000 – Colombo, 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 15 (quinze) dias úteis, 

contados da confi rmação 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 4500049462 – NIT (Núcleo de 

Inteligência Territorial) . 
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6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo  
Natureza 

Orçamentária  

 

Fonte de 

Recurso  
Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

40405020  1060107 0302101  

Núcleo de 
Inteligência 

Territorial  - 
nº4500049462  

Meta 2/ NIT.FP4.004 
–  B iodivers idade  

 

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;  

7.1.2  Garantir a entrega do objeto no prazo estipulado neste 

instrumento; 

7.1.3  Entregar o objeto, nas condições de sua proposta e de acordo 

com as especificações constantes do processo de aquisição;  

7.1.4  Colaborar com a fiscal ização da Fundação PTI-BR em qualquer 

fase da entrega do objeto deste instrumento;  

7.1.5  Entregar os equipamentos dentro dos parâmetros estabelecidos, 

fornecendo todos os materiais em quantidade, qual idade e 

tecnologia adequada, com observância às recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação;  

7.1.6  Não uti l izar, em todas as atividades relacionadas com a 

execução deste instrumento, mão de obra infanti l , nos termos 

do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição da Repúbl ica 

Federativa do Brasi l , bem como exigir que a referida medida 

seja adotada nos contratos firmados com os fornecedores de 

seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de 

rescisão do Contrato;  

7.1.7  Corrigir todos os defeitos e vícios constatados no objeto 

contratado, responsabi l izando-se por todos os custos 

necessários para a reparação, não havendo qua lquer ônus 

adicional para a Fundação PTI-BR; 
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7.1.8  Real izar a correção dos problemas veri ficados no prazo 

estipulado posteriormente pela Fundação PTI-BR, a contar do 

recebimento da comunicação ou do conhecimento dos defeitos.  

 

7.2  Das Obrigações da CONTRATANTE 

7.2.1  Fornecer, mediante sol ici tação escrita 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);  

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. 
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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: Flávia Heloísa Rodriguez  

Área: IT.DT 

Data: 01/11/2021  
 

Responsável pelo Centro de Custos: Rolf Massao Satake Gugisch  

Área: IT.DT 

Data: 01/11/2021  


