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FORMULÁRIO – TERMO REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1.1  Contratação  de  empresa  para  prestação  do  serviço  de  mestre  de
cerimônias  para  eventos  internos  e  externos  promovidos  pela
Fundação  Parque  Tecnológico  Itaipu  –  Brasil,  no  município  de  Foz  do
Iguaçu  e  os  demais  53  (cinquenta  e  três)  municípios  que  compõem a
AMOP (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná) para atender às
necessidades da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil.

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1  Com  o  advento  da  pandemia  decorrente  do  Covid-19,  a  Fundação
PTI-BR  adequou-se  aos  novos  protocolos  sanitários  que  autorizam
eventos  híbridos  no  âmbito  municipal  e  regional.  Desta  forma,  a
retomada  de  cerimônias  passou  a  ser  mais  constante  e  vê-se  a
necessidade de um profissional que possa realizar o serviço de mestre
de cerimônia, levando em conta que os profissionais ora alocados, não
dispõem  de  expertises  para  realizar  tal  tarefa  dentro  de  suas
atribuições,  ademais  de  sobrecarregar  a  equipe  da  comunicação
institucional que presta outros serviços durante o cerimonial.

3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

3.1  A  empresa  a  ser  contratada  disponibil izará  mestre  de  cerimônias,
apto a conduzir solenidades, com atitudes discretas, boa apresentação
e  dicção,  tom  e  entonação  de  voz  agradáveis  e  sempre  restrito  ao
roteiro estabelecido pelo coordenador do cerimonial;

3.2  O  profissional  mestre  de  cerimônias  deverá ter  desenvoltura  e
experiência para condução de atividades,  capacidade de improvisação,
traquejo político e bom conhecimento visual de autoridades. 

3.2.1 Os profissionais  deverão se  apresentar  uniformizados  no  local  e
horário  acordados  pelo  CONTRATANTE  para  organizar,  acompanhar  e
executar o cerimonial, de acordo com a classif icação e tipologia;

3.3  conduzir  eventos  públicos,  empresariais  ou  sociais,  mobilizando
técnicas  de  apresentação,  postura  e  recursos  vocais,  respeitando  as
características  e  normas  básicas  dos  diferentes  cerimoniais  e
protocolos com segurança em diferentes âmbitos;

3.4  O  mestre  de  cerimônias  deverá  comunicar-se  de  acordo  com  a
norma  formal  em  eventos,  respeitando  o  cerimonial,  o  protocolo  e  a
etiqueta,  util izando,  portanto,  as  técnicas  de  oratória  em  eventos,
assim como, a norma culta  da língua portuguesa em todos os serviços
prestados.

3.5 A demanda anual estimada está descrita na tabela a seguir:
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ITENS - DESCRIÇÃO DO
PRODUTO 

QUANT. DE DIÁRIAS REGIÃO

01 Diária de até 04 horas 120/ diária Foz do Iguaçu

02 Diária de até 06 horas 120/ diária Foz do Iguaçu

03 Diária de até 04 horas 80/ diária AMOP

04 Diária de até 08 horas 80/ diária AMOP

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADO

4.1.  Comprovar  a  realização  de  no  mínimo  6  (seis)  eventos  em que  a
empresa forneceu o mestre  de cerimônia,  sendo 2 (dois)  eventos com
participação  de  chefe  de  Estado:  Presidente  da  República,  2  (dois)
eventos  com  a  presença  Ministro,  e  de  2  (dois)  eventos  com  a
presença de Governador de Estado; todos de forma distinta.

4.2  Apresentar  3  atestados  de  Capacidade  técnica,  com  objeto
compatível  a  este  Termo  de  Referência.  O(s)  atestado(s)  de
capacidade  técnica  deverá(ão)  conter,  no  mínimo,  as  seguintes
informações:  identif icação  da  pessoa  jurídica  e  do  responsável  pela
emissão  do  atestado;  identif icação  do  profissional  prestador  do
serviço;  descrição  clara  dos  serviços  prestados.  As  informações  que
não  constarem  nos  respectivos  atestados  poderão  ser
complementadas  por  meio  de  declaração,  em  papel  timbrado  da
empresa, ou mesmo cópia do instrumento de contrato, se for o caso.

4.3 Contrato  de prestação  de serviços  entre  o profissional  (mestre  de
cerimônia) e a empresa.

5. LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

5.1 O serviço  deverá  ser  executado  na  data  e  horário  determinados
pela  FPTI-BR  na  Ordem de  Serviço  (OS)  enviada.  Quando  for  no  PTI,
segue  endereço  Avenida  Tancredo  Neves,  6731  –  CEP:  85.867-900  –
Bairro Itaipu – Foz do Iguaçu (PR) e o local será especificado na OS.

5.2  O  prazo  de  execução  dos  serviços  será  estipulado  pela  Fundação
PTI-BR,  na  Ordem  de  Serviço  (OS),  considerando-se  a  natureza,  a
variação  no  grau  de  complexidade  e  urgência.  Caso  a  CONTRATADA
venha  a  declarar  inviável  o  cumprimento  do  prazo  ou  as  condições
estipuladas,  manifestando  formalmente  as  razões  para  tal,  f ica
facultado à FPTI-BR julgar a pertinência  dos argumentos e redefinir,  à
seu critério, os prazos e condições para execução dos trabalhos.
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5.2 Todas as despesas com a execução dos serviços (tais como: mão
de  obra,  transporte,  alimentação,  entrega,  encargos,  impostos  de
qualquer  natureza),  incidentes  sobre  o  objeto  do  presente,  são  de
inteira responsabil idade e risco da empresa CONTRATADA.

5.3 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  pessoalidade  e
subordinação direta.

6. FORMA DE PAGAMENTO

6.1 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.

6.2 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,  situada  na
Avenida  Tancredo  Neves  nº  6731,  CEP  85.867-900  –  Bairro  Itaipu  –
Foz do Iguaçu-PR.

6.3 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.

6.4 Nos  documentos  fiscais,  deverão  constar:  o  número  do  pedido
de  compras,  número  do  convênio  (quando  aplicável),  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 aplicáveis).

6.5 A  CONTRATADA,  quando  da  formalização  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 título.

7. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

Centro de
Custo Natureza

Orçamentária

Fonte de
Recurso

Convênio / Meta
Cód. Atividade

10403001

E SOB
DEMANDA

SOB DEMANDA SOB DEMANDA SOB DEMANDA
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

8.1 Das Obrigações da CONTRATADA:

8.1.1 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.

8.1.2 São  de  inteira  responsabil idade  do  CONTRATADA  as  obrigações
pelos  encargos  previdenciários,  sociais,  f iscais,  trabalhistas,
securitários e comerciais resultantes de execução do contrato.

8.1.3  O  mestre  de  cerimônias  deverá  chegar  ao  local  do  evento  com
no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário de início.

8.2 Das Obrigações da CONTRATANTE:
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8.2.1 Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas;

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

8.2.3 Acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  da
CONTRATADA, através de colaborador especialmente designado;

8.2.4 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.

8.2.5 Disponibil izar endereço de e-mail e contato telefônico;

8.2.6 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  substituição  ou  a  devolução
do(s) objeto(s);

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

8.2.8 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.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1 A  Fundação  PTI-BR  poderá  aplicar  sanções  administrativas,
quando  a  CONTRATADA  não  cumprir  com  as  suas  obrigações.  As
penalidades  das  sanções  estão  descritas  na  Norma  de  Compras,
Contratações  e  Alienações  da  Fundação  Parque  Tecnológico
Itaipu-Brasil,  que  pode  ser  acessado  por  meio  do  link:
https://www.pti.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Norma-de-
Compras.pdf  .

9.2 São  consideradas  condutas  reprováveis  e  passíveis  de  sanções,
dentre outras:

9.2.1 Não  atender,  sem  justif icativa,  à  convocação  para  a  assinatura
do contrato ou retirada do instrumento equivalente

9.2.2 Atrasos  nas  entregas  das  compras  sem justif icativas  plausíveis,
não atendendo aos prazos do Termo de Referência.

https://www.pti.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Norma-de-Compras.pdf
https://www.pti.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Norma-de-Compras.pdf
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9.2.3 Entregas  realizadas  em  desconformidade  com  o  Termo  de
Referência.

9.2.4 Apresentar documento falso

9.2.5 Frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou  qualquer
outro expediente, o processo de seleção de fornecedores

9.2.6 Afastar  ou  procurar  afastar  participante,  por  meio  da  violência,
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer
tipo

9.2.7 Agir  de  má-fé  na  relação  contratual,  comprovada  em  processo
específico

9.2.8 Incorrer em inexecução contratual

9.3  Para toda e  qualquer  ofensa  aos deveres contratuais,  poderão ser
aplicadas,  à  CONTRATADA,  sem  prejuízos  da  responsabil idade  civil  e
criminal, as seguintes sanções:

9.3.1  Advertência  para  faltas  leves,  assim  entendidas:  aquelas  que
não acarretam prejuízos significativos para o Contratante.

9.3.2 Multa Moratória, equivalente a 0,333% (trezentos e trinta e três
milésimos  por  cento)  do  valor  atual izado  no  instrumento  contratual,
por dia de atraso.

9.3.3  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  o  processo  de  seleção  de
fornecedores, sem prejuízo de rescisão unilateral da avença.

9.3.4 Suspensão do direito de participar de participar  de processos de
compras  e  impedimento  de  contratar  com  a  Fundação  PTI  -  BR,  por
até 2 (dois) anos.

9.4 Considera-se, como inexecução total do instrumento contratual,  o atraso na

execução do serviço por mais de 1 dia corrido.

9.5  Na  aplicação  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 justificativa, à convocação para assinatura do contrato

ou retirada do instrumento equivalente;

04 (quatro) meses

Apresentação de documento falso; 12 (doze) meses
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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

Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico; 12 (doze) meses

Incorrer em inexecução contratual. 12 (doze) meses

9.5.1 A sanção de suspensão do direito de participar de processos de compras e

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

contratual deve ser aplicada apenas no caso e inadimplemento grave ou que se

entenda que não é dispensável de cumprimento.

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

majoradas em 50% (cinquenta por cento), para cada agravante abaixo, até o limite

de 24 (vinte e quatro) meses, em decorrência dos seguintes termos:

9.6.1 Quando restar comprovado que o fornecedor ou contratado tenha registro, no

Cadastro  de  Fornecedores  da  Fundação  PTI-BR,  de  penalidade  aplicada  em

decorrência da prática de qualquer das condutas tipificadas neste instrumento, nos

24 (vinte e quatro) que antecederam o fato em decorrência do qual será aplicada a

penalidade;

9.6.2 Quando restar comprovado que o fornecedor tenha sido desclassificado ou

inabilitado  por  não  atender  às  condições  do  edital,  quando  for  notória  a  sua

impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

9.6.3  Quando  o  fornecedor,  deliberadamente,  não  responder  às  diligências

destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo de avaliação

competitiva; ou

9.6.4 Quando restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaração

falsa de que é beneficiário do tratamento diferenciado concedido em legislação

específica.

9.7 As infrações, independentemente de sua gravidade, poderão ser aplicadas de
modo  cumulativo,  mais  de  uma  penalidade,  sem prejuízo  da  eventual  rescisão
contratual sem o direito à indenização.
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9.8 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 atualizado deste instrumento contratual.

9.9  Se a multa  aplicada  não for  suficiente  para cobrir  os  prejuízos causados à
Fundação PTI - BR, poderá esta, justificadamente, requerer a diferença a que tem
direito.

9.10 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 aplicadas juntamente às sanções de multa, a depender do caso e
a sua aplicação, ainda que de forma cumulada, não exime a responsabilidade de
indenizar eventuais perdas e danos ocasionados à Fundação PTI – BR, decorrentes
do descumprimento contratual e/ou obrigação editalícia.

9.11  A  multa  não  será  aplicada  caso  o  fato  gerador  em  que  incorreu  a
CONTRATADA tenha sido consequência de motivo de força maior ou caso fortuito.

9.12 A Fundação PTI - BR reserva-se o direito de deduzir, dos valores devidos à
CONTRATADA, as multas aplicadas 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.

9.13  As  penalidades  estabelecidas  nesta  cláusula  não  excluem  nenhuma  outra
prevista em lei, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que
causar à Fundação PTI – BR.

9.14 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.

9.15  A  aplicação  das  penalidades  previstas  deverá  ser  realizada  em  processo
administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando a Norma de Compras, Contratações e Alienações da Fundação Parque
Tecnológico Itaipu – Brasil.

9.16 A CONTRATADA poderá interpor defesa e apresentar e/ou requerer a produção
de provas, conforme o caso.

9.17 Da decisão final cabe recurso.

9.18 A não ocorrência das penalidades acima referidas não impede que a Fundação
PTI - BR rescinda, unilateralmente, o instrumento contratual.

9.19  No  caso  de  atraso  do  pagamento  por  parte  da  Fundação  PTI  -  BR,  a
CONTRATADA poderá exigir as penalidades a seguir:

9.19.1 Multa, de 2% (dois por cento), sobre o valor da parcela pendente;

9.19.2 Juros, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor da parcela pendente.
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10.OUTRAS INFORMAÇÕES

10.1  O Contrato  terá  prazo  de  execução  de  12  meses  e  a  vigência  de
13  (treze)  meses  podendo  ser  prorrogado,  desde  que  atendidos  aos
requisitos a seguir:
a) Demonstração da permanência do interesse da Fundação PTI-BR;

 b) Prova de compatibilidade dos preços vigentes com os praticados pelo mercado.

10.2  A  Fundação  PTI-BR  realizará  avaliação  constante  dos  serviços  prestados,
verificando  a  conformidade  dos  serviços  prestados  de  acordo  com  os  critérios
previstos neste Termo de Referência.

10.4 Os critérios:

a) Dicção correta durante a cerimônia, com tom de voz adequado; 

b) Leitura constante sem dificuldades para entendimento; 

c) Postura.

10.5 Para conhecimento, os 53 municípios da AMOP são:

10.5.1 Anahy, Assis Chateubriand, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Brasilândia
do  Sul,  Cafelândia,  Campo  Bonito,  Cantagalo,  Capitão  L.  Marques,  Cascavel,
Catanduvas, Céu Azul, Corbélia, Diamante do Oeste, Diamante do Sul, Entre Rios
do Oeste, Formosa do Oeste, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, Guaíra, Guaraniaçu,
Ibema, Iguatu,  Iracema do Oeste, Itaipulândia,  Jesuítas,  Lindoeste, Marechal  C.
Rondon,  Maripá,  Matelândia,  Medianeira,  Mercedes,  Missal,  Nova  Aurora,  Nova
Santa  Rosa,  Ouro  Verde  do  Oeste,  Palotina,  Pato  Bragado,  Quatro  Pontes,
Ramilândia, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Santa Terezinha de
Itaipu,  São  José  das  Palmeiras,  São  Miguel  do  Iguaçu,  São  Pedro  do  Iguaçu,
Serranópolis  do  Iguaçu,  Terra  Roxa,  Toledo,  Três  Barras  do  Paraná,  Tupãssi,
Ubiratã e Vera Cruz do Oeste.

10.6 A solicitação dos serviços será formalizada por meio de Ordem de Serviços.

10.7 A contratada poderá ser rescindido a qualquer tempo pela FUNDAÇÃO PTI-BR
ou pelo Contrato Sob demanda   mediante notificação com antecedência mínima de
30  (trinta)  dias,  hipótese  em  que  será  procedido  o  descredenciamento,  sem
prejuízo dos serviços já prestados e sem que caibam, aos contratados quaisquer
direitos, vantagens e/ou indenizações.

10.8  São  de  inteira  responsabilidade  do  CONTRATADO (A)  as  obrigações  pelos
encargos  previdenciários,  sociais,  fiscais,  trabalhistas,  securitários  e  comerciais
resultantes de execução do contrato.
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11.DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil,  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  Alienações  da  Fundação
PTI-BR  e  as  Minutas  de  Contrato  util izadas  por  esta  Fundação
estão  disponíveis  no  link  https://www.pti.org.br/editais-de-
compras/  .

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste
documento:

Responsável Técnico: Amanda Maciel Silveira
Área: Comunicação Institucional 
Data: 30/07/2021
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Área: Comunicação Institucional 
Data: 30/07/2021
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