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1.  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1.1  Contratação de serviço de Garantia especial izada da fabricante 
Cisco (SmartNet Total Care) para atender às necessidades da 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasi l  (Fundação PTI-BR): 

ITEM PART-NUMBER SLA MEDIDA QUANTIDADE 

1 CON-SNT-2232B SNTC 8X5XNBD Unidade 8 

2 CON-SNT-2232PBA SNTC 8X5XNBD Unidade 4 

3 CON-SNT-2948LPSL SNTC 8X5XNBD Unidade 6 

4 CON-SNT-ASR105GK SNTC 8X5XNBD Unidade 2 

5 CON-SNT-C138524P SNTC 8X5XNBD Unidade 1 

6 CON-SNT-C14431K9 SNTC 8X5XNBD Unidade 5 

7 CON-SNT-C14451K9 SNTC 8X5XNBD Unidade 3 

8 CON-SNT-C1W38548 SNTC 8X5XNBD Unidade 2 

9 CON-SNT-C5548UPB SNTC 8X5XNBD Unidade 2 

10 CON-SNT-SLASR1AM SNTC 8X5XNBD Unidade 2 

11 CON-SNT-WS296XPS SNTC 8X5XNBD Unidade 10 

12 CON-SNT-WSC224PS SNTC 8X5XNBD Unidade 12 

13 CON-SNT-WSC224SL SNTC 8X5XNBD Unidade 5 

14 CON-SNT-WSC248SL SNTC 8X5XNBD Unidade 13 

15 CON-SNT-WSC3854S SNTC 8X5XNBD Unidade 6 

16 CON-SNT-WSC388PS SNTC 8X5XNBD Unidade 3 

17 CON-SNT-WSC48LPD SNTC 8X5XNBD Unidade 2 

Os números seriais dos equipamentos estão no arquivo “anexo01.xlsx” 
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1.2  A vigência da renovação contratada neste termo de referência 
deverá iniciar de acordo com a coluna “Início" informada no 
arquivo "anexo01.xlsx". 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  Serviço de garantia para os equipamentos de rede da fabricante 
Cisco, da Fundação PTI-BR: 

2.1.1  Acesso à área restrita da fabricante para obter e atual izar os 
equipamentos com as versões mais novas de software que 
controla o equipamento, garantindo melhorias e segurança; 

2.1.2  Troca do hardware em casos de defeitos; 

2.1.3  Acesso ao TAC (Technical  Assistance Center) da fabricante que 
conta com suporte online e por telefone, 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. 

3.  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1  Deverá ser comprovado através do “Kit de boas-vindas” (Welcome 
Kit) da fabricante Cisco; 

3.2  Deverá ser enviada eletronicamente para o e-mai l noc@pti .org.br, 
onde deverá constar: 

3.2.1  Código do produto (SNT); 

3.2.2  Nome do cl iente final (Fundação Parque Tecnológico Itaipu - 
Brasi l); 

3.2.3  Nome do revendedor; 

3.2.4  Número do contrato; 

3.2.5  Data de início do suporte (Os dias entre a “Data de início do 
suporte” e a data de entrega do kit de boas-vindas da fabricante 
não deve ser superior a 7 (sete) dias corridos. Se for superior, a 
CONTRATADA deve regularizar a si tuação junto a fabricante para 
que o contrato tenha início dentro desse período informado, 
postergando também a “Data de encerramento do contrato” para 
que a duração do contrato refl i ta integralmente o período 
contratado); 

3.2.6  Não poderá haver sobreposição de datas entre a garantia atual e 
a garantia contratada; 

3.2.7  Data de encerramento do suporte. 

3.3  Todos os números seriais informados dos disposit ivos que serão 
cobertos pela aquisição da garantia SmartNet, deverão estar 
atrelados ao Número do Contrato do “Kit de boas-vindas” 
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3.4  O número de contrato informado no “Kit de boas-vindas” deve 
estar atrelado ao CCO (Cisco Connection On-l ine) da Fundação PTI-
BR (fundacaopti). Esse número deve constar tanto no portal  CCW-
R (Cisco Commerce Software Subscriptions and Services) quanto 
no Profi le Management da fundacaopti no site da fabricante 
(cisco.com). Se o número de contrato não constar nos referidos 
portais, a empresa vencedora, como uma revendedora oficial da 
fabricante, deverá providenciar a regularização em até 2 (dois) 
dias corridos.  

3.5  O número de contrato deve constar como vál ido nos portais, 
respeitando a data de início sol ici tada acima, deve conter todas as 
garantias adquiridas e todas as informações pertinentes a eles 
como part-number, serial  number, end customer (Fundação Parque 
Tecnológico Itaipu - Brasi l), etc. 

4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADO 

4.1  A CONTRATADA deverá ter experiência no t ipo de serviço prestado, 
referente às atividades do presente objeto, garantindo condições 
técnicas e profissionais para a execução do serviço. 

4.2  Declaração emitida pelo FABRICANTE atestando que todo o 
conjunto ofertado pela proponente (hardwares, softwares, 
l icenças, Acordo de Nível de Serviço – SLA, etc) possuem garantia 
e atendimento no Brasi l  prestado pelo próprio FABRICANTE, 
respeitando todos os requisitos constantes nesse termo de 
referência; 

4.3  Declaração emitida pelo FABRICANTE, atestando que a proponente 
é uma revenda oficial Cisco e que está apta a comercial izar os 
produtos e serviços objeto deste processo. No caso de a 
proponente ser o próprio fabricante, esta fica dispensada da 
apresentação desta declaração. 

4.4  A quali ficação técnica da empresa deverá ser comprovada 
mediante apresentação de, pelo menos, 1 (um) Atestado de 
Capacidade Técnica, compatível com o objeto deste Termo de 
Referência, comprovando que a CONTRATADA prestou serviço 
semelhante ao objeto a ser contratado, fornecido por pessoa 
jurídica de Direito Públ ico ou Privado. Considera-se produto 
semelhante qualquer produto da fabricante Cisco de l inha 
empresarial  de routing, switching, wireless, data center, etc. 

4.5  O atestado deverá conter, obrigatoriamente: 

4.5.1  Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado; 

4.5.2  Endereço completo; 
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4.5.3  Manifestação acerca da qual idade do serviço prestado; e 

4.5.4  Identif icação do responsável pela emissão de atestado com nome, 
função e telefone para sol icitação de informações adicionais de 
interesse da Comissão de Lici tação. 

 

5.  LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1  O prazo de entrega das garantias SmartNet é de 10 (dez) dias 
úteis, contados da emissão do pedido de compras ou documento 
equivalente que o substi tua. 

5.2  A entrega das garantias deverá ser comprovada através do “Kit de 
boas vindas” (welcome kit) da fabricante, que deverá ser enviada 
eletronicamente (e-mai l) para a conta noc@pti.org.br. Neste deve 
constar todas as informações sol icitados no i tem 3. 

5.3  Todas as despesas com a execução dos serviços (tais como: mão 
de obra, transporte, al imentação, entrega, encargos, impostos de 
qualquer natureza), incidentes sobre o objeto do presente, são de 
inteira responsabi l idade e risco da empresa CONTRATADA. 

5.4  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 
empregados da CONTRATADA e a Fundação PTI – BR, vedando-se 
qualquer relação entre estes que caracterize pessoal idade e 
subordinação direta. 

6.  GARANTIAS 

6.1  As garantias serão regidas pela fabricante, através do serviço de 
Smart Net Total  Care, e deverão ter vigência de 12 (doze) meses. 

6.2  O período da garantia de 12 (doze) meses, deve constar no 
documento “welcome kit”. Nele deve constar o número do contrato 
junto à fabricante Cisco, part-numbers, quantidades e datas de 
início (respeitando os prazos de “Data de início do suporte”) e fim 
do contrato dos i tens adquiridos. 

6.3  As instruções de como acionar a garantia devem constar no 
documento “welcome kit”. Nele, também deve constar todas as 
informações necessárias para a abertura de chamados, como 
telefone (nacional), e-mai l, portal de suporte, número do contrato, 
etc. 

7.  FORMA DE PAGAMENTO 

7.1  O pagamento será efetuado de acordo com o padrão da Fundação 
PTI, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento do 
serviço, ou conforme negociação com a Contratada. 
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7.2  Os documentos fiscais deverão ser preenchidos em nome da 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu – BR, CNPJ 07.769.688/0001-
18, com natureza jurídica de entidade privada sem fins lucrativos, 
inscrição Municipal  36.687, Não Contribuinte de ICMS, si tuada na 
Avenida Tancredo Neves nº 6731, CEP 85.867-900 – Bairro Itaipu 
– Foz do Iguaçu-PR. 

7.3  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. 

7.4  Nos documentos fiscais, deverão constar: o número do pedido de 
compras, número do convênio (quando apl icável), a descrição 
detalhada dos serviços prestados, o local  da prestação dos 
serviços (quando ocorrer fora do município de Foz do Iguaçu – PR) 
e o destaque das retenções de tributos (quando apl icáveis).  

7.5  A CONTRATADA, quando da formal ização de sua Proposta 
Comercial, assumirá a responsabil idade de fazê-la com inclusão de 
todas as obrigações e encargos, ou seja, todos os custos 
incidentes para a consecução do objeto contratado, não podendo 
ser atribuída à Fundação PTI – BR nenhuma despesa adicional, a 
qualquer t ítulo. 

8.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 
Custo  

Natureza 
Orçamentária  

 

Fonte de 
Recurso 

Convênio / Meta 
Cód. Atividade  

10409001 

 

3080101 0101022 TI.002 

9.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

9.1  Das Obrigações da CONTRATADA: 

9.1.1  A CONTRATADA deverá cumprir com toda a descrição do serviço 
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.  

9.2  Das Obrigações da CONTRATANTE: 
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9.2.1  Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas; 

9.2.2  Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, 
falhas ou irregularidades verif icadas no serviço executado, para 
que seja substi tuído, reparado ou corrigido; 

9.2.3  Acompanhar e fiscal izar o cumprimento das obrigações da 
CONTRATADA, através de colaborador especialmente designado; 

9.2.4  Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à 
prestação dos serviços, no prazo e forma estabelecidos no Termo 
de Referência, à vista das notas fiscais/faturas, devidamente 
atestadas, nos prazos fixados. 

9.2.5  Disponibi l izar endereço de e-mai l e contato telefônico; 

9.2.6  Permitir o l ivre acesso da CONTRATADA às 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 substi tuição ou a devolução 
do(s) objeto(s); 

9.2.7  Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas 
previstas no termo de referência; 

 

9.2.8  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. 

10.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1  A Fundação PTI-BR poderá apl icar sanções administrativas, quando 
a CONTRATADA não cumprir com as suas obrigações. As 
penalidades das sanções estão descritas na Norma de Compras, 
Contratações e Al ienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-
Brasi l , que pode ser acessado por meio do l ink: 
https://pti .org.br/pt-br/compras-e-l icitacoes. 
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11.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1  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 habil itação dos 
fornecedores poderão ser disponibil 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. 

11.2   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 icitacoes. 
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