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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Aquisição de material  e instalação de cortina sob medida,  para 

atender às necessidades da Fundação PTI-BR. 

LOTE 01 

Item Descrição Unidade 
de 

Medida 

Qtde 

 

 

 

 

 

 

01 

Tecido para cort ina l iso com black -out.  
Composição mínima: 76% pol iéster e 24% l inho, 
peso 275 g/m².  

Sem estampa.  
Altura do tecido da cort ina: 2,74 m (pé di reito 
do ambiente);  
Capacidade Black-out: vedação de 99%;  
Tela com aparência de l inho lado a lado com 
guias laterais  da mesma cor do tec ido (as guias 

laterais deverão estar compatibi l izadas 
conforme as aberturas das janelas do Espaço 
Mi lton Santos);  
Acabamento: Standard, com acionamento 

manual com corrente contínua  ou compatível ao 
modelo de guia lateral .  Com bandô superior e 
guias laterais e inferior (com cor próxima a do 

tecido para todos os acessórios); 
Imagem de referência  para o tec ido : 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagem de referência para o t ipo de guia e 

bandô: 

 

 

 

 

 

 

 

M² 

 

 

 

 

 

 

71,64 
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1.2  Observações: 

A metragem apresentada no item 01 são medidas aproximadas. O fornecedor 

deverá comparecer ao local  para real izar as medidas exatas  de cada cort ina 

antes da produção . Conforme o projeto arquitetônico no item 1.1.1 deste 

Termo de Referência, as paredes  identi f icadas como V2, V3 e V5 deverão 

conter apenas um módulo de cort ina. As paredes identi f i cadas como V1 e V4 

deverão conter a mesma quantidade de modulação das cort inas, com 

tamanhos iguais. As cort inas deverão ser f ixadas com guias laterais que 

impedirão a entrada de i luminação entre as folhas de blackout, além de haver 

acabamento superior em bandô.  As guias deverão coincidir  com os perfis  das 

janelas existentes.  Deverá ser fornecido todos os i tens para sua perfeita 

instalação e funcionamento.  

1.3  Projeto arquitetônico – cortinas Espaço Mi lton Santos: 
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2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  A necessidade desta contratação é devida a substituição das 

cortinas existentes no espaço de eventos Mi lton Santos. As 

cortinas deste espaço encontram-se deterioradas apresentando um 

aspecto desagradável aos usuários que uti l izam o local. 

Atualmente, este espaço é uti l izado para eventos, palestras, 

cursos, congressos e reuniões, por isso, da necessidade de 

instalação de novas cortinas.  

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.  

3.2  A contratada dará garantia total, pelo prazo mínimo de 1 (um) 

ano, de todos os materiais/ peças uti l izadas , incluindo material 

que tenha eventual necessidade de ser instalado no decorrer do 

prazo. 
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4.  DATA E ENDEREÇO DE ENTREGA 

4.1  Os bens deverão, obrigatoriamente, ser entregues no Edifício das 

Águas –  3º pavimento –  Espaço Mi lton Santos da Fundação PTI-

BR, local izado 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 intei ra 

responsabi l idade e risco da empresa contratada.  

4.3  O prazo de entrega dos bens é de 50 dias corridos, contados da 

confirmação 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 e instalação do produto, ou conforme negociação com 

a Contratada. O pagamento só será executado após a aprovação 

dos produtos instalados.  

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. 

5.5  O pagamento está condicionado ao aceite do documento fiscal, que 

consiste na val idação da Nota Fiscal, observados os dados 

cadastrais, retenções de tributos quando apl icáveis, e 

compatibi l idade da Classi ficação Nacional de Atividade Econômica 

(CNAE), com o objeto contratado.  

6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo  

Natureza 

Orçamentária  

 

Fonte de 

Recurso  

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

10403001 3030105 0101021 cm.010 
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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  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no 

total  ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os 

serviços efetuados em que se veri ficarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais 

empregados; 

7.1.3  Responsabi l izar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução 

do objeto, de acordo com os artigos 14, 17 e 27, do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

7.1.4  Uti l izar empregados habi l i tados e com conhecimentos básicos dos 

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e 

determinações em vigor;  

7.1.5  Relatar, à Contratante, toda e qualquer irregularidade veri ficada 

no decorrer da prestação dos serviços;  

7.1.6  Guardar sigi lo sobre todas as informações obtidas em decorrência 

do cumprimento do contrato;  

7.1.7  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo 

complementá-los caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento ao objeto;  

7.1.8  Nos preços, deverão estar incluídos todas as obrigações, 

encargos e custos decorrentes da contratação; 

7.1.9  Manter contato com a FUNDAÇÃO PTI-BR, sempre por escrito, 

ressalvados os entendimentos verbais determinados pela 

urgência, que deverão ser confirmados por escrito, dentro de 3 

(três) dias úteis;  

7.1.10  Colaborar, com a f iscal ização da FUNDAÇÃO PTI-BR, em 

qualquer fase da entrega do objeto deste instrumento;  

7.1.11  Responsabi l izar-se por quaisquer danos pessoais ou 

materiais causados à FUNDAÇÃO PTI-BR ou a terceiros pelos seus 

empregados, decorrente de sua culpa ou dolo, não se eximindo 

dessa responsabi l idade, ainda que a execução deste Contrato 

seja fiscal izada pela FUNDAÇÃO PTI-BR; 

7.1.12  Não subcontratar, ceder ou transferir, total  ou 

parcialmente, o objeto contratado sem a aprovação da Fundação 

PTI-BR; 

7.1.13  Assumir a responsabi l idade por todos os encargos de 

possível demanda civi l  ou penal, relacionada à execução deste 

Contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão 

ou continência; 
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7.1.14  Entregar os serviços 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;  

7.1.15  Não uti l izar, em todas as atividades relacionadas à 

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 prestadores de seus 

insumos e/ou prestadores de serviços, sob pena de rescisão do 

Contrato; 

7.1.16  Os prejuízos ou danos causados pelos seus funcionários aos 

bens móveis, imóveis, equipamentos e utensí l ios da Fundação 

PTI, após comunicação formal do Fiscal do Contrato, deverão ser 

substituídos por materiais/bens idênticos ou recuperados quando 

possível, deixando-os em perfeito estado de conservação ou 

funcionamento no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;  

7.1.17  Apresentar os empregados devidamente uniformizados e 

identi ficados por meio de crachá, além de provê-los com os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) quando for o caso;  

7.1.18  Apresentar à Fundação PTI-BR, quando for o caso, a relação 

nominal dos empregados que adentrarão na Fundação para a 

execução do serviço; 

7.1.19  A contratada deverá 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.  
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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  

7.2.7  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas;  

7.2.8  Verificar no prazo fixado, a conformidade dos serviços recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes no Termo de 

Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo; 

7.2.9  Acompanhar e fiscal izar o cumprimento das obrigações da 

contratada, por meio de colaborador especialmente designado; 

7.2.10  Disponibi l izar o endereço de e-mai l  e contato telefônico 

para eventuais dúvidas por parte da contratada;  

 

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. 

8.2  São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, 

dentre outras:  

a)  Não atender, sem justi ficativa, à convocação para a assinatura do 

contrato ou retirada do instrumento equ ivalente 

b)  Atrasos nas entregas das compras sem justi ficativas plausíveis, não 

atendendo aos prazos do Termo de Referência.  

c)  Entregas real izadas em desconformidade com o Termo de Referência.  

d)  Apresentar documento falso 

e)  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o processo de seleção de fornecedores  

f)  Afastar ou procurar afastar participante, por meio da violência, 

grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo  

g)  Agir de má-fé na relação contratual , comprovada em processo 

específico 

h)  Incorrer em inexecução contratual  
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8.3  Para toda e qualquer ofensa aos deveres contratuais, poderão ser 

apl icadas. À CONTRATADA, sem prejuízo da responsabi l idade civi l 

e criminal, as seguintes sanções:  

I  Advertência para faltas leves, assim entendidas: aquelas que 

não acarretam prejuízos significativos para o Contratante.  

II  Multa Moratória, equivalente a 0,333% (trezentos e trinta e três 

milésimos por cento) do valor atualizado no instrumento 

contratual, por dia de atraso.  

III  Multa compensatória,  de 10% (dez por cento) do valor do 

instrumento contratual, no caso de inexecução total  do 

instrumento contratual ou por ato que frustre ou fraude a 

aval iação competitiva, sem prejuízo de rescisão uni lateral da 

avença. 

IV  Suspensão do direito de participar de  processos de compras e 

impedimento de contratar com a Fundação PTI - BR, por até 2 

(dois) anos. 

8.4  Considera-se, como inexecução total  do instrumento contratual, o 

atraso na entrega (e instalação) dos itens por mais de 30 dias 

corridos 

8.5  Na apl icação da sanção de suspensão do direito de participar de 

processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação 

PTI-BR deverá ser considerada a dosimetria da penalidade, 

conforme tabela a seguir:  

INFRAÇÃO PENA (MÁXIMA) 

Não atender, sem justi ficativa, à convocação para 

assinatura do contrato ou reti rada do instrumento 

equivalente; 

04 (quatro) 

meses 

Apresentação de documento falso;  12 (doze) 

meses 

Qualquer ato que frustre ou fraude, mediante ajuste, 

combinação ou qualquer outro expediente, o processo de 

contratação; 

24 (vinte e 

quatro) meses 

Afastar ou procurar afastar participante, por meio de 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo;  

12 (doze) 

meses 
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Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em 

processo específico; 

12 (doze) 

meses 

Incorrer em inexecução contratual.  12 (doze) 

meses 

 

8.5.1. A sanção de suspensão do direito de participar de processos de 

e impedimento de contratar com a Fundação PTI-BR para o caso de 

inexecução contratual deve ser apl icada apenas no caso de 

inadimplemento grave ou que se entenda que não é dispensável de 

cumprimento 

8.6  As sanções, previstas na tabela acima, de infração e pena, poderão 

ser majoradas em 50% (cinquenta por cento), para cada agravante 

abaixo, até o l imite de 24 (vinte e quatro) meses, em decorrência 

dos seguintes termos:  

I  Quando restar comprovado que o fornecedor ou contratado 

tenha registro, no Cadastro de Fornecedores da Fundação PTI -

BR, de penal idade apl icada em decorrência da prática de 

qualquer das condutas tipi f icadas neste instrumento, nos 24 

(vinte e quatro) que antecederam o fato em decorrência do qual 

será apl icada a penal idade;  

II  Quando restar comprovado que o fornecedor tenha sido 

desclassi ficado ou inabi l i tado por não atender às condições do 

edital , quando for notória a sua impossibi l idade de atendimento 

ao estabelecido; 

III  Quando o fornecedor, del iberadamente, não responder às 

di l igências destinadas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo de aval iação competitiva; ou  

IV  Quando restar comprovado que o fornecedor tenha prestado 

declaração falsa de que é beneficiário do tratamento 

diferenciado concedido em legislação específica.  

8.7  As infrações, independentemente de sua gravidade, poderão ser 

apl icadas de modo cumulativo, mais de uma penal idade, sem 

prejuízo da eventual rescisão contratual sem o direito à 

indenização. 
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8.8  A Fundação PTI - BR poderá rescindir o instrumento contratual 

caso o montante correspondente à soma dos valores das multas 

moratórias ultrapassarem 10% (dez por cento) do valor total  

atual izado deste instrumento contratual.  

8.9  Se a multa apl icada não for suficiente para cobrir os prejuízos 

causados à Fundação PTI - BR, poderá esta, justi ficadamente, 

requerer a di ferença a que tem direito.  

8.10   As sanções de advertência e suspensão do direito de participar de 

processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação 

PTI - BR, por até 2 (dois) anos, poderão ser apl icadas juntamente 

às sanções de multa, a depender do caso e a sua apl icação, ainda 

que de forma cumulada, não exime a responsabi l idade de indenizar 

eventuais perdas e danos ocasionados à Fundação PTI – BR, 

decorrentes do descumprimento contratual e/ou obrigação 

edital ícia. 

8.11   A multa não será apl icada caso o fato gerador em que incorreu a 

CONTRATADA tenha sido consequência de motivo de força maior 

ou caso fortuito.  

8.12   A Fundação PTI - BR reserva-se o direito de deduzir, dos valores 

devidos à CONTRATADA, as multas apl icadas e a importância 

necessária ao ressarcimento de danos e/ou prejuízos, que a 

mesma causar à Fundação PTI - BR ou a terceiros, decorrente de 

sua culpa ou dolo.  

8.13   As penal idades estabelecidas nesta cláusula não excluem 

nenhuma outra prevista em lei , nem a responsabi l idade da 

CONTRATADA por perdas e danos que causar à Fundação PTI –  BR. 

8.14   Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento 

contratual, excluir-se-á o dia do início, incluir-se-á o vencimento 

e considerar-se-ão os dias úteis consecutivos.  

8.15   A apl icação das penal idades previstas deverá ser real izada em 

processo administrativo, que assegurará o contraditório e a amp la 

defesa à CONTRATADA, observando a Norma de Compras, 

Contratações e Al ienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu 

– Brasi l .  

8.16   A CONTRATADA poderá interpor defesa e apresentar e/ou requerer 

a produção de provas, conforme o caso.  

8.17   Da decisão final cabe recurso. 

8.18   A não ocorrência das penal idades acima referidas não impede que 

a Fundação PTI – BR rescinda, uni lateralmente, o instrumento 

contratual.  

8.19   No caso de atraso do pagamento por parte da Fundação PTI -BR, 

a CONTRATADA poderá exigir as penal idades a segu ir: 

I  Multa, de 2% (dois por cento), sobre o valor da parcela 

pendente; 

II  Juros, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor da 

parcela pendente.  
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9.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

9.1  DO CONTROLE DA EXECUÇÃO: 

9.1.1  O acompanhamento e a fiscal ização consistem na veri ficação da 

conformidade com o objeto desta contratação;  

9.1.2  O representante da Fundação PTI-BR deverá ter a experiência 

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos 

serviços e do instrumento contratual;  

9.1.3  As decisões e providências, que ultrapassarem a competência do 

representante, deverão ser sol ici tadas, a seus superiores, em 

tempo hábi l  para a adoção das medidas convenientes;  

9.1.4  A veri ficação da adequação da execução dos serviços deverá ser 

real izada com base nos critérios previstos neste Termo de 

Referência.  

 

9.2  DAS AMOSTRAS: 

9.2.1  A Fundação PTI-BR sol ici tará, à empresa arrematante, 

amostras/protótipos dos produtos ofertados para a aprovação 

pela Área INFRA-ISS. As amostras deverão ser apresentadas no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do pedido 

formal da Fundação PTI-BR; 

9.2.2  Será sol ici tada a amostra de 1 (uma) unidade de cada item do 

lote; 

9.2.3  Os custos de envio das amostras ficam por conta do fornecedor . O 

fornecedor também poderá apresentar as amostras no dia da 

visita, após ser declarado vencedor. 

 

9.3  DA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

9.3.1  Os critérios a seguir serão adotados para a aval iação da 

conformidade das amostras com as especificações do termo de 

referência: 

a)  Perfis metál icos e guias laterais em conformidade com a 

tonal idade exigida;  

b)  Bandôs em conformidade com a tonal idade exigida; 

c)  Tecidos em conformidade com as descrições exigidas;  

d)  Black-out conforme as exigências do Termo;  

e)  Amostras com tamanhos suficientes para a averiguação da 

qual idade do material  

f)  Corrente contínua de acionamento manual em conformidade com 

a descrição.  
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9.3.2  Caso julgue que não foram cumpridos todos os requisitos 

mencionados no item anterior, a comissão responsável pela 

anál ise das amostras poderá sol ici tar novas amostras para a 

segunda anál ise;  

9.3.3  Caso a amostra seja reprovada, o fornecedor poderá sol ici tar a 

devolução dos materiais. Porém, o custo da devolução ficará por 

conta do fornecedor. Se não houver sol ici tação de devolução, os 

materiais poderão ser destruídos pela Comissão de Julgamento, 

depois de transcorrido o prazo de 15 (quinze) d ias úteis após o 

resultado da anál ise da amostra.  

 

9.4  VISITA TÉCNICA 

9.4.1  Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o 

fornecedor poderá real izar vistoria (que, no presente processo, 

terá caráter facultat ivo) nas instalações do local de execução dos 

serviços, acompanhado pelo representante da Fundação PTI -BR 

designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8:30 

horas às 17 horas, devendo, o agendamento, ser efetuado 

previamente via telefone (45) 3576-7122 –  Lauane Amaral ou 

Jul ia Granzotto. 

9.4.2  Para a vistoria, o fornecedor, ou o seu representante, deverá 

estar devidamente identi ficado.  

9.4.3  Caso o eventual fornecedor que não tenha real izado vistoria (a 

qual possui caráter facultativo no presente processo) –  reste 

vencedora (contratada), esse argumento não poderá ser uti l izado 

para eximir-se de quaisquer responsabi l idades decorrentes da 

execução contratual, responsabi l izando-se, de pronto, por 

quaisquer equívocos no dimensionamento de sua proposta.  
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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 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.  

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: Lauane Amaral Gui l len Aponte 

Área: ISS.DAF 

Data: 28/07/21 

 

Responsável pelo Centro de Custos: Mariana Bruno Ritchie 

Área: CI.DS 

Data: 28/07/21 


