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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1  Aquisição de pneus, SOB DEMANDA, para os veículos da frota da 

Fundação PTI-BR, de acordo com as necessidades da Central de 

Veículos e conforme as condições, quantidades e exigências 

estabelecidas abaixo:  

LOTE 01 

Item  Item  Item  

Qtd. 
Total 

Estimada 

Qtd. 
Estimada 
para 1ª 

aquisição 

01  

- Dimensões: 185/65/R15; 

- Desenho: Assimétrico; 

- Estrutura: Radial; 

- Possuir indicador de desgaste da banda de 

rodagem no flanco do pneu (TWI); 

- Aplicação: Uso urbano. 

- Índice de carga mínimo: 88 (560kg); 

- Índice de velocidade mínimo: H (210 km/h); 

- Resistência ao rolamento máxima: E 

- Aderência em pista molhada máxima: E 

- Ruído externo máximo: 72db 

- Treadwear mínimo: 340 

Unidade  44 11 

02  

- Dimensões: 225/75/R16; 

- Desenho: Simétrico; 

- Estrutura: Radial; 

- Possuir indicador de desgaste da banda de 

rodagem no flanco do pneu (TWI); 

- Aplicação: Uso misto. 

- Índice de carga mínimo: 110 (1060kg); 

- Índice de velocidade mínimo: Q (160 km/h); 

- Resistência ao rolamento máxima: E 

- Aderência em pista molhada máxima: E 

- Ruído externo máximo: 75db 

Unidade  16 - 

03  

- Dimensões: 175/65/R14; 

- Desenho: Assimétrico; 

- Estrutura: Radial; 

- Possuir indicador de desgaste da banda de 

rodagem no flanco do pneu (TWI); 

- Aplicação: Uso urbano. 

- Índice de carga mínimo: 82 (475kg); 

- Índice de velocidade mínimo: T (190 km/h); 

- Resistência ao rolamento máxima: E 

- Aderência em pista molhada máxima: E 

- Ruído externo máximo: 72db 

- Treadwear mínimo: 360 

Unidade  90 30 

04  
- Dimensões: 195/55/R16; 

- Desenho: Assimétrico; Unidade  45 16 



 

 

Código do 

documento 
Revisão 

Data de 

aprovação 

Nº. de 

páginas 

FORM.CL.023  5.0  20/05/2021  2 de 16 

FORMULÁRIO –  TERMO REFERÊNCIA PARA A AQUISIÇÃO DE 

MATERIAIS VIA NOVO RELC  

 
- Estrutura: Radial; 

- Possuir indicador de desgaste da banda de 

rodagem no flanco do pneu (TWI); 

- Aplicação: Uso urbano. 

- Índice de carga mínimo: 87 (545kg); 

- Índice de velocidade mínimo: H (210 km/h); 

- Resistência ao rolamento máxima: E 

- Aderência em pista molhada máxima: E 

- Ruído externo máximo: 72db 

- Treadwear mínimo: 320 

05  

- Dimensões: 7.50x16; 

- Desenho: Simétrico; 

- Estrutura: Radial; 

- Possuir indicador de desgaste da banda de 

rodagem no flanco do pneu (TWI); 

- Aplicação: Uso urbano. 

- Índice de carga mínimo: 122/118 

(1500kg/1320kg); 

- Índice de velocidade mínimo: L (120 km/h); 

- Resistência ao rolamento máxima: E 

- Aderência em pista molhada máxima: E 

- Ruído externo máximo: 75db 

Unidade  12 02 

06  

- Dimensões: 205/55/R16; 

- Desenho: Assimétrico; 

- Estrutura: Radial; 

- Possuir indicador de desgaste da banda de 

rodagem no flanco do pneu (TWI); 

- Aplicação: Uso urbano. 

- Índice de carga mínimo: 91 (615kg); 

- Índice de velocidade mínimo: V (240 km/h); 

- Resistência ao rolamento máxima: E 

- Aderência em pista molhada máxima: E 

- Ruído externo máximo: 72db 

- Treadwear mínimo: 320 

Unidade  12 02 

07  

- Dimensões: 115/70/R16; 

- Estrutura: Radial; 

- Possuir indicador de desgaste da banda de 

rodagem no flanco do pneu (TWI); 

- Aplicação: Uso temporário; 

- Índice de carga mínimo: 92 (630kg); 

- Índice de velocidade mínimo: M (130 km/h); 

Unidade  08 - 

08  

- Dimensões: 265/65/R17; 

- Desenho: Simétrico; 

- Estrutura: Radial; 

- Possuir indicador de desgaste da banda de 

rodagem no flanco do pneu (TWI); 

- Aplicação: Uso misto. 

- Índice de carga mínimo: 110 (1060kg); 

- Índice de velocidade mínimo: S (180 km/h); 

- Resistência ao rolamento máxima: E 

Unidade  08 

 

02 
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- Aderência em pista molhada máxima: E 

- Ruído externo máximo: 75db 

09  

- Dimensões: 265/70/R16; 

- Desenho: Simétrico; 

- Estrutura: Radial; 

- Possuir indicador de desgaste da banda de 

rodagem no flanco do pneu (TWI); 
- Aplicação: Uso misto. 

- Índice de carga mínimo: 110 (1060kg); 

- Índice de velocidade mínimo: S (180 km/h); 

- Resistência ao rolamento máxima: E 

- Aderência em pista molhada máxima: E 

- Ruído externo máximo: 75db 

Unidade  24 04 

 

Obs.:  Inscrições obrigatórias nos pneus: nome do fabricante, indicador de 

desgaste, normas de segurança, pó de pneu tubless, medida nominal, nome 

comercial , índice de carga, símbolo de velocidade, pó de construção, 

estrutura do pneu, carga e pressão (máxima), Pa ís de fabricação, dados 

sobre fabricação e período de produção, Selo de Identi ficação da 

Conformidade INMETRO (Portaria nº 544, de 25 de outubro de 2012 e seus 

anexos e Portaria nº 482, de 07 de dezembro de 2010), matricula do pneu 

(individual). 

1.2  A CONTRATADA será responsável apenas pela entrega, pois a montagem 

será feita pela CONTRATANTE.  

1.3  Os produtos devem ser novos, de primeiro uso, não podendo ser 

recapados e nem vulcanizados, deverá conter o selo do INMETRO e 

garantia de no mínimo 12 (doze) meses.  

1.3.1  A CONTRATADA deverá apresentar na proposta de preços a 

especificação, fabricante de cada pneu, modelo proposto, incluído o 

País de origem, número da Certi ficação INMETRO e selo de  aprovação, 

preço unitário, preço total  de cada item. 

1.4  A quantidade apresentada constitui  em mera previsão, tendo em vista 

que se trata de contratação sob demanda. A existência de contrato não 

obriga a Fundação PTI-BR a firmar as contratações que dela possam 

advir. 
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2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.2  A aquisição dos pneus deve-se à necessidade de promover a 

substituição dos mesmos, tendo em vista o desgaste ocasionado pelo 

uso contínuo dos veículos da Fundação PTI – BR. 

2.3  Este Termo de Referência foi  elaborado com agrupamento ÚNICO, haja 

vista tratar-se de aquisição de pneu para  um mesmo objeto uma vez 

que a aquisição dos itens isolados, poderiam causar prejuízos ao 

conjunto a ser l ici tado ou perda de economia em escala, uma vez que 

quanto maior a quantidade do bem l icitado, menor poderá ser o seu 

custo. Ademais, em se tratando de mesmo contratado para O GRUPO, 

o valor global será economicamente mais viável.  

2.4  Considerando que o ano de 2020 foi  um ano atípico, devido a pandemia 

da COVID 19, segue as quantidades contratadas durante o período de 

2018 à 2019, onde consideramos um ano com fluxo normal. 

Quantidades de pneus conforme quadro abaixo:  

Item Dimensões Utilizado 

1 185/60/R15 8 

2 185/65/R15 32 

3 175/65/R14 42 

4 195/55/R16 6 

5 7.50x16 6 

6 225/75/R16 8 

7 185/70/R14 6 

8 185/65/R15 8 

9 195/55/R16 8 
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3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

3.1  A empresa contratada deverá fornecer garantia de no mínimo 1 (um) 

ano para o Objeto da contratação, contada a partir da data do 

recebimento definitivo do objeto, de acordo com as normas vigentes, 

pelo qual a CONTRATADA se obriga, independentemente de ser ou não 

a fabricante do produto, a efetuar correções ou substituições 

necessárias no(s) OBJETO(S) QUE APRESENTAREM DEFEITOS 

DURANTE O PRAZO DE GARANTIA , sem ônus para o PTI-BR, desde 

que estes não sejam provenientes de operação ou manuseio 

inadequado.  

3.2  O prazo para a CONTRATADA real izar correções de eventuais vícios 

encontrados no(s) objeto(s) ou real izar substituições do(s) objeto(s) 

que apresentarem defeitos de fabricação durante o prazo de garanti a,  

conforme citado no item anterior, e entregá-lo(s) com as correções ou 

substituições necessárias será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da 

noti ficação por parte do PTI-BR  à CONTRATADA.  

3.3  O prazo de garantia dos produtos deverá constar na nota fiscal  

apresentada no momento da entrega dos mesmos.  

 

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 02, na Avenida Tancredo Neves, 6731 - CEP 85.867-900 - Bairro 

Itaipu - Foz do Iguaçu (PR).  

4.2  A entrega deverá ser acompanhada por profissional do Setor de 

Recebimento da Fundação PTI-BR. 

4.3  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.  

4.4  O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias úteis, contados da 

confirmação do recebimento do pedido de compras ou documento 

equivalente que o substitua, em remessa única.  

4.5  Os bens serão recebidos, provisoriamente, no prazo de até 10 (dez) 

dias corridos, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscal ização 

do instrumento contratual, para efeito de posterior veri ficação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta.  
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4.6  Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem 

em desacordo com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta, devendo serem substituídos  no prazo de até 

(10) dias corridos, a contar da noti ficação da contratada, às custas, 

sem prejuízo da apl icação das penal idades. 

4.7  Os bens serão recebidos, definitivamente, no prazo de até 10 (dez) dias 

corridos, contados do recebimento provisório, após a veri ficação da 

qual idade e quantidade do material  e, consequente, aceitação mediante 

termo circunstanciado.  

4.7.1  Na hipótese de a veri ficação, a que se refere o parágrafo anterior, não 

ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como real izada, 

consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do 

prazo. 

4.8  O recebimento, provisório ou definitivo, do objeto não exclui  a 

responsabi l idade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução do instrumento contratual.  

4.9  Caso a CONTRATADA venha a declarar inviável o cumprimento  do prazo 

ou as condições estipuladas, manifestando formalmente as razões para 

tal, fica facultada à Fundação PTI - BR julgar a pertinência dos 

argumentos e redefinir, a seu critério, novos prazos e condições.  

 

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 manuais 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  

30201001 3030106 0101021 ISSC.003 
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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  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme 

especificações, prazo e local.  

7.1.3  Substituir, reparar ou corrigir problemas veri ficados, no prazo 

estipulado neste Termo de Referência, a contar do recebimento da 

comunicação ou do conhecimento dos defeitos.  

7.1.4  Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibi l i tem 

o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.  

7.1.5  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 03 (três) dias úteis.  

7.1.6  Responder pelo comportamento funcional  do pessoal sob a sua 

direção, nos casos em que haja necessidade de ingresso às 

dependências da Fundação PTI-BR; 

7.1.7  Colaborar com a fiscal ização da Fundação PTI-BR em qualquer fase da 

entrega do objeto deste instrumento;  

7.1.8  Responsabi l izar-se por quaisquer danos, pessoais ou materiais,  

causados à FUNDAÇÃO PTI-BR ou a terceiros pelos seus empregados, 

decorrentes 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; 

7.1.9  Manter, durante toda a execução do instrumento contratual, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas.  

7.1.10  Não subcontratar, ceder ou transferir, total  ou parcialmente, o 

objeto contratado sem a aprovação da Fundação PTI -BR; 

7.1.11  Entregar os equipamentos 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;  

7.1.12  Não uti l izar, em todas as atividades relacionadas com a 

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 fornecedores de seus insumos e/ou 

prestadores de serviços, sob pena de rescisão do Contrato;  

7.1.13  Os prejuízos ou danos causados pelos seus funcionários aos bens 

móveis, imóveis, equipamentos e utensí l ios da Fundação PTI - BR, 

após a 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;  
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7.1.14  Responder perante a contratante e terceiros por eventuais 

prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na 

execução do objeto ou por erros relativos à sua execução.  

7.1.15  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, dirimir 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.  

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 decorrênc ia de ato da CONTRATADA, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados . 

 

8.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1  A CONTRATADA deverá comprovar que o produto ofertado possui 

registro no INMETRO. Será real izada a veri ficação, na fase de 

habi l i tação, por meio do site http://registro.inmetro.gov.br/consulta/ . 

 

 

http://registro.inmetro.gov.br/consulta/
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9.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1  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, que pode ser 

acessado por meio do l ink: https://pti.org.br/pt-br/compras-e-

licitacoes . 

9.2  São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre 

outras: 

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

do contrato ou reti rada do instrumento equivalente . 

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 . 

 

9.3  Para toda e qualquer ofensa aos deveres contratuais, poderão ser 

apl icadas, à CONTRATADA, sem prejuízos da responsabi l idade civi l  e 

criminal, as seguintes sanções:  

I.  Advertência para fal tas leves, assim entendidas: aquelas que não 

acarretam prejuízos significativos para o Contratante.  

 

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

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. 

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

atraso na entrega dos itens por mais de 30 (dias) úteis. 

9.5  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 penal idade, 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 

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 
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9.5.1  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. 

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

majoradas em 50% (cinquenta por cento), pa ra 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 ficadas 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.  

9.7  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.  

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  atual izado deste 

instrumento contratual.  

9.9  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.  

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 apl icadas juntamente às 

sanções de multa, a depender do caso e a sua apl icação, ai nda 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.  
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9.11  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.  

9.12  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.  

9.13  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. 

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 apl icação das penal idades previstas deverá ser real izada em processo 

administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 

CONTRATADA, observando a Norma de Compras, Contratações e 

Al ienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu –  Brasi l . 

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 penal idades acima referidas não impede que a 

Fundação PTI - BR rescinda, uni lateralmente, o instrumento contratual.  

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

CONTRATADA poderá exigir as penal idades a seguir:  

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. 

10.  CONTROLE DE EXECUÇÃO 

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

conformidade do produto fornecido com o objeto desta contratação.  

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

necessária para o acompanhamento e controle da execução contratual.  

10.1.2  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.  

10.2  A veri ficação da adequação do fornecimento deverá ser real izada com 

base nos critérios previstos neste Termo de Referência.  
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10.3  O representante da Fundação PTI-BR anotará em registro próprio, todas 

as ocorrências relacionadas à execução do instrumento contratual, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionário s 

eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

 

11.  VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO, REAJUSTES, AUMENTO DE 

QUANTITATIVOS, E ALTERAÇÕES/MODIFICAÇÕES 

11.1  O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por iguais períodos, mediante Termo Aditivo, respeitando o 

l imite e condições previstos no Art. 63  da Norma de Compras, 

Contratações e Al ienações da Fundação PTI, conforme e descrito 

abaixo. 

Art. 63. A duração máxima dos contratos será fixada no Termo 

de Referência, não podendo ultrapassar 60 (sessenta) meses.  

§1º Os contratos com prazo de duração inicial superior a 12 

(doze) meses devem vir acompanhados de justificativa técnica 

do prazo adotado.  

§2º Os contratos poderão ser prorrogados desde que, 

comprovada a vantajosidade da proposta e que, nos contratos, 

conste cláusula que permita a sua rescisão quando de interesse 

da Fundação PTI-BR.  

§3º A Fundação PTI-BR poderá prorrogar a duração dos 

contratos por prazo maior que 60 (sessenta) meses, fixados 

mediante argumentação fundamentada referendada pelo 

Conselho Diretor.  

§4º Os contratos de adesão por sua natureza poderão ser 

firmados por prazo indeterminado, mas cadastrados no sistema 

pelo prazo máximo de 60 (sessenta) meses para que possa 

ocorrer a sua revisão.  

§5º O contrato poderá prever o pagamento antecipado, se 

assim exigir a natureza do serviço ou do bem, mediante 

justificativa escrita.  

§6º A prorrogação dos contratos de regime contínuo, sob 

demanda e de regime misto, restabelece as condições 

inicialmente contratadas, inclusive quanto aos quantitativos 

e/ou valores originais contratados, podendo ocorrer atualização 

monetária desde que haja previsão de reajuste no contrato 

original. 
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11.2  Os valores e quantitativos originais contratados, poderão sofrer 

atual ização monetária desde que haja previsão contratual , mediante 

Termo Aditivo ou Aposti lamento, e respeitando os l imites e condições 

previstos no Art. 64 da Norma de Compras, Contratações e Al ienações 

da Fundação PTI, conforme descrito abaixo. 

Art. 64. O reajustamento de preços será promovido a cada 12 

(doze) meses contados a partir da data de início do contrato ou 

instrumento equivalente, e deverá retratar a variação efetiva do 

custo de produção, podendo a Fundação PTI-BR adotar índices 

gerais ou específicos, calculado por instituição oficial que retrate 

a variação do poder aquisitivo a moeda. 

§ 1º Se na data do reajustamento já tiver ocorrido revisão do 

contrato para manutenção do seu equilíbrio econômico-

financeiro, deverá haver uma compensação de valores para 

evitar acumulação injustificada.  

§ 2º Os contratos podem ser alterados com acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

contratual atualizado, de forma unilateral, e de até 50% 

(cinquenta por cento) de forma bilateral, mediante termo 

aditivo celebrado entre as partes, observando o mesmo objeto 

contratado.  

§3º Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos no §2º, salvo as supressões resultantes de acordo 

celebrado entre os contratantes.  

§4º O contrato poderá ser alterado para restabelecer a relação 

que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição para a justa remuneração da obra, 

serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro inicial do ajuste, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de 

consequências incalculáveis, retardadoras ou impeditivas da 

sua, ou ainda, na hipótese de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual.  

§5º Excepcionalmente, nos casos de supressão de valor 

mediante desconto ofertado pelo fornecedor que não atinja o 

percentual indicado no §2º, poderá ser formalizado a alteração 

contratual através de apostilamento. 

 

11.3  As alterações e modificações contratuais, poderão desde que haja 

previsão contratual , e respeitando as condições previstas no Art. 65  

da Norma de Compras, Contratações e Al ienações da Fundação PTI , 

conforme descrito abaixo. 

Art. 65. As alterações/modificações contratuais serão 

formalizadas mediante Termo Aditivo ou Apostilamento. 

§1º O termo aditivo formalizará alterações das condições 

contratuais inicialmente pactuadas.  
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§2º O apostilamento formalizará as modificações das condições 

contratuais decorrentes de cláusulas já previstas em contrato, 

bem como alterações gerenciais, em especial:  

a) erro material;  

b) reajuste financeiro, conforme índice econômico disposto em 

cláusula contratual; 

c) Compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 

condições de pagamentos;  

d) Alteração dos dados orçamentários;  

e) Alteração de marca/especificação técnica, quando a 

substituição for aprovada pela Fundação PTI-BR;  

e) Alterações cadastrais entre matriz e filial.  

Parágrafo Único. Para alterações cadastrais entre matriz e 

filial, bem como outras alterações gerenciais, também será 

aceito o termo de apostilamento. 

 

12.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

12.1  A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasi l , em cumprimento à Lei  

Geral de Proteção de Dados Pessoa is (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.  

12.2   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-licitacoes . 

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste documento:  

Responsável Técnico: Fabrício Fasolo 

Área: ISS.DAF 

Data: 16/07/2021 

 

Fiscal  Administrativo: Ethel Torres Guareschi  

Área: ISS.DAF 

Data: 16/07/2021 

 

Fiscal  Administrativo: Juliano Correia de Souza 

Área: ISS.DAF 

Data: 16/07/2021 

 

Responsável pelo Centro de Custo: Rudi Eduardo Paetzold 

Área: ISS.DAF 

Data: 16/07/2021 
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Exemplo descrição de pneu 
 

 

 
 

 

 

Exemplo de localização do tamanho do pneu 

 
 

 

 

 


