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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1. 1  Aquisição de mobiliár io para atender às necessidade s da Fundação  

PTI-BR. 

LOTE 01 

Item Descrição Unidade 
de 

Medida 

Qtd 

01 Mesa de  m ade ira m ac iça, com  res is tênc ia para  

área abe rta ou sem iaberta (conform e  item  1.3),  
rus tica quadrada ou redonda, na cor 

Nogue ira/Cas tanho/Jatobá ou s im ilar, com  altura  

de  70cm  a 80cm , tam po de  90x90cm  ou 90cm  de  
d iâm etro , com  cantos  arredondados  e  se lam ento  

de  pro teção  com  a capac idade  de  res is t ir a  
um idade . Cavale te  com  4 pés  fixo  de  m ade ira  

m ac iça e selamento de proteção com a capacidade de 

resistir a umidade 

Referência: 

 

Ou 
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02 Cade ira de  madeira maciça com encosto anatômico, na 

cor Nogueira/Castanho/Jatobá ou similar, com  resistência 

para área aberta ou semiaberta (conforme item 1.3), 
altura total de 85cm até 95cm, selamento de proteção com 

a capacidade de resistir a umidade. Colado e parafusado 

com capacidade de resistir a peso (+100kg). 

 

 

UN 16 

03 Banque ta de  m ade ira m ac iça com  encos to , na 
cor Nogueira/Castanho/Jatobá ou similar, altura to tal 

de  102cm , altura m áxim a do  assento  76cm , 

cantos  arredondados , selamento de proteção com a 
capacidade de resistir a umidade. Co lado  e  parafusado 

com  capac idade  de  res is t ir a peso  (+100kg).  

UN 06 
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1. 2  Os mobiliários deverão ser todos de uma única cor. Não será 

aceito o conjunto de mobiliários com cores sortidas. A cor 
escolhida deverá ser aplicada em todos os mobiliários.  

 

1. 3  Local onde será colocado o móvel:  
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2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSID AD E DA CONTRATAÇÃO 

2. 1  Faz-se necessária a aquisição dos itens descritos para compor o 

projeto de revitalizaç ão do espaço do Ref eitório localizado no  

Edif ício das Águas, com o objetivo de promover um melhor uso e 

mais continuo do local.  

3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

3. 1  A contratada garantirá a qualidade do produto pelo período de  

validade atestado pelo f abricante, a contar da data de entrega à  

Fundação PTI-BR, ressalvados os casos em que prazo maior seja  

estabelecido por lei, pela própria f abricante ou por indicação na s  

condições específ icas do objeto  

4.  DATA E ENDEREÇO DE ENTREGA 

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

Recebimento da Fundação PTI-BR, localizado no Bloco 14, Espa ço  

01 – Sala 01, na Avenida Tancredo Neves, 6731 - CEP 85.867-9 0 0 

- Bairro Itaipu - Foz do Iguaçu (PR).  

4. 2  Todas as despesas com a entrega, encargos, impostos de qualque r  

natureza, incidentes sobre o objeto do presente, são de inte ir a  

responsabi l idade e r isco da empresa contratada.  

4. 3  O prazo de entrega dos bens é de 30 (tr inta) dias corr ido s ,  

contados da conf irmação 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) item(ns) será ef etuado de acordo com o padrão  

da Fundação PTI-BR, em até 15 (quinze) dias corr idos, a contar do  

recebimento do produto, ou conf orme negociação com a  

Contratada. 

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

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

CNPJ 07.769. 688/0001-18, com natureza jurídica de  entidade  

privada sem f ins lucrativos, inscrição Municipa l 36.687, Não  

Contribu inte de ICMS, situada na Avenida Tancredo Neves nº 6731,  

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

5. 3  Todos os documentos f iscais eletrônicos devem ser enviados para  

o e-mail: nf eletronica@pt i. org .br e as Notas Fiscais manua is  

devem ser entregues para a área de recebimento.  

5. 4  Nos documentos f iscais deverão constar: o número do pedido de  

compras e número do convênio (quando aplicável).  

6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo 

Natureza 

Orçamentária  

Fonte de 

Recurso 

Convênio / Meta 

Cód. Ativida de  

20101001 1060114 0101021 DS.001 

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATAD A 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 Ref erência e na sua proposta comercia l,  

assumindo como exclusivamente seus os r iscos e as despesa s  

decorrentes da boa e perf eita execução do objeto  

7. 1. 2  Realizar a entrega dos bens de acordo com a proposta comerc ia l  

e em condições de utiliza ção . 

 

7. 2  Das Obrigações da CONTRATANTE 

7. 2. 1  Fornecer, mediante solicitaç ão escrita da CONTRATADA ,  

inf ormações adicionais, dir imir dúvidas e orientá -la nos casos  

omissos; 
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7. 2. 2  Permitir o livre acesso do FORNECEDOR nas dependênc ias 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 substitu ição ou a devoluç ão  

do(s) objeto(s); 

7. 2. 3  Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das  

obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àque la s  

previstas no termo de ref erência;  

7. 2. 4  Comunicar ao FORNECEDOR toda e qualquer ocorrênc ia  

relacionada com o f ornecimento dos equipamentos, diligenc ia n do  

nos casos que exigem providência s corretivas;  

7. 2. 5  Providenciar os pagamentos ao FORNECEDOR à vista dos  

documentos f iscais devidamente atestados, nos prazos f ixados.  

7. 2. 6  A Fundação PTI-BR não responderá por quaisquer compromis s os  

assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculad os  

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 aplicar sanções administra t iv as, quando  

a CONTRATADA não cumprir com as suas obrigações. As  

penalidades das sanções estão descritas na Norma de Compra s ,  

Contratações e Alienações da Fundação Parque Tecnológico Ita ipu,  

que pode ser acessado por meio do link: https://p t i.or g. br / p t -

br/compras-e-l ic itacoes. 

 

9.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

9.1 A proposta comercial deverá vir acompanhada de catálogo ou 

imagens do produto a ser entregue par a validação conjunto ao preço .  

A descrição deverá estar de acordo com o item a ser ef etivamente  

entregue. 
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10. DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclare c e  

que a proposta comercial e documentos de habilitação dos  

f ornecedores poderão ser disponib i l izados para outr o s  

participantes do processo de contratação tendo em vista o dire ito  

destes em obter vistas dos elementos do processo indispensáv e is  

à def esa de seus interesses. 

10. 2   A Norma de Compras, Contratações e Alienações da F undação PTI-

BR e as Minutas de Contrato utilizadas por esta Fundação estão  

disponíve is no link https://pt i. org .br /p t- br/ com pra s-e - l ic i tac oes. 

 

Identificaçã o dos Responsáve is pela elaboração deste  

documento: 

Responsável Técnico: Lauane Amaral Guillen Aponte  

Área: ISS.DAF 

Data: 20/10/21 

 

Responsável pelo Centro de Custos: Eduardo Castanheira Garrido Alves 
Área: DIRETORIA SUPERINTENDENTE 

Data: 20/10/21 


