
 

 

Código do 

documento 
Revisão 

Data de 

aprovação 

Nº. de 

páginas 

FORM.CL.023  4.0  22/02/2021  1 de 7 

FORMULÁRIO –  TERMO REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS VIA NOVO RELC  

 
 

1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Aquisição de notebooks e nobreaks para atender às necessidades 

da Fundação PTI-BR. 

LOTE 01 

Item Descrição Unidade 

de Medida 

Quantidade 

01  Notebook UN 
4  

02  Nobreak (val idado pela CS)  UN 6  

 
 

01– Notebook 

Características Mínimas 

 

 

Processador 

Processador Intel 10ª Geração ou superior 

Frequência baseada em processador: 2.6 GHz ou 

superior. 

Cache: 12MB 

Núcleos: 6 

Threads: 12 

Referência: Intel® Core™ i7-10750H (2.6 GHz até 5 GHz, 

cache de 12MB, hexa-core, 10ª geração) 

Memória Memória de 16GB (2x 8GB), DDR4 (2 slots), expansível 

até 32GB. 

Vídeo Placa de vídeo dedicada com 6GB de GDDR6 

Tela Tela 15.6 Full HD com antirreflexo (1920 x 1080) 

Armazenamento SSD de 512GB PCIe NVMe M.2 

Conexão Placa de rede wireless 

Bluetooth 
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Ethernet 1000Base-T 

 

 

Portas e slots 

Mínimo ou superior 

1x USB 2.0 

1x USB 3.1 

1x USB Type C 

Leitor de Cartão 

HDMI 

VGA 

RJ45 (Gigabit Ethernet) 

Entrada de Headset 

Fonte de Alimentação Bivolt, PFC ativo 

Bateria Mínimo de 4 células e 68Wh 

Sistema Operacional Windows 10 Pro Single Language 64bits – Português 

(Brasil) - Instalado e rodando no SSD 

 

 

 

 

Garantia 

 
A garantia deve ser do Fabricante do Equipamento 
via correio. 
 

Referência Dell G3 15 

 

 

02 – Nobreak 

Características Mínimas 

Especificações 
- Nobreak interativo com regulação online, forma de 

onda senoidal por aproximação. 
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- Potência mínima de 600 VA. 

- Fator de potência mínimo de 0,50. 

- Tensão de entrada Bivolt automático. 

- Tensão de saída 115V~. 

- Deve possuir as seguintes funções/características 

adicionais: 

* Autodiagnostico da bateria, inidicando momento da 

troca; 

* Filtro de linha para atenuar ruídos da rede elétrica; 

* Permitir ser ligado na ausência de rede elétrica. 

Proteções 

 – Sobreaquecimento no transformador. 

 – Potência excedida. 

 – Descarga total da bateria. 

 – Curto-circuito no inversor. 

 – Surtos de tensão entre fase e neutro. 

 – Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência 

destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. 

Acessórios Cabo de energia para alimentação. 

Conexões 
Deve conter no mínimo 4 tomadas, padrão brasileiro, 

para alimentar 4 equipamentos. 

Garantia 

Prazo mínimo de 1 ano. 

O equipamento deve ser totalmente novo, sem peças 

de recondicionamento. 

Referência 
SMS STATION II  600BI- REF: 27395 
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2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  Justi fica-se a aquisição dos itens acima descritos como forma de 

execução do convênio “Gestão de Recursos Hídricos e Segurança 

Hídrica na Região Oeste do Paraná” (Sanepar 1). Inicialmente 

trabalharíamos em 3 regiões principais (bacias do Ivaí, do Piquiri  e da 

BP3). Contudo, após al inhamentos real izados com Itaipu e Sanepar, 

patrocinadoras do projeto, será necessário ampl iar a região de estudo 

para todo o Paraná, motivo pelo qual iremos reforçar a equipe 

executora com estes notebooks que sol ici to aquisição, os quais 

possuem capacidade de processamento condizente com a necessidade, 

faci l i tando manipulação de dados, além de apresentar portabi l idade 

para possíveis coletas a campo e reuniões necessárias dentro do 

projeto. Já os nobreak são principalmente para uti l ização em 

escritório, para monitores auxi l iares uti l izados pela equipe, prezando 

pela manutenção dos aparelhos frente a osci lações e quedas de 

energia. 

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 até  15 dias úteis, contados da 

confirmação do recebimento do pedido de compras ou documento 

equivalente que o substitua.  

 



 

 

Código do 

documento 
Revisão 

Data de 

aprovação 

Nº. de 

páginas 

FORM.CL.023  4.0  22/02/2021  5 de 7 

FORMULÁRIO –  TERMO REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS VIA NOVO RELC  

 
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 manua is 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 (quando apl icável).  

 

6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo  

Natureza 

Orçamentária  

 

Fonte de 

Recurso  

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

 

 
40402005 

 
1060108 (notebooks) 

 
1060114 (nobreaks) 

 

 

0301036  

 

SANEPARI.001 / 

SANEPARI.002 

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 
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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 insta lação, 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 ocor rência 

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 no Regulamento 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 aplica. 

 

https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes
https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes
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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 obter 

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: 

Responsável Técnico Jefferson Luiz Gonçalves Si lva  

Área: IT.DT 

Data: 10/11/2021 

 

Responsável Técnico Antonio de Ol iveira Cobo Junior 

Área: TIC.DAF 

Data: 10/11/2021 
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