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1.  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1.1  Contratação de rede especial izada para o fornecimento de combustível  

(gasol ina comum, etanol comum, Diesel S10 e Diesel  S500) , sob 

demanda, em posto de abastecimento, com vistas ao atendimento das 

necessidades dos veículos automotores e geradores de energia que 

compõem e aqueles que venham a compor os bens da Fundação Parque 

Tecnológico Itaipu –  Brasi l  (Fundação PTI-BR). 

1.2  Os combustíveis devem atender as normas vigentes da Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis , conforme as 

especificações disponíveis em http://www.anp.gov.br/producao-de-

derivados-de-petroleo-e-processamento-de-gas-natutal/producao-

centrais-de-materias-primas-petroquimicas-cpq/gasol ina. 

1.3  Para fins de julgamento de propostas, será considerado o maior 

desconto sobre o litro do combustível , o qual deverá ser apl icado 

em cada abastecimento de forma fixa. 

1.4  Os valores descritos abaixo, serão uti l izados para composição dos 

valores do contrato:  

LOTE ÚNICO 

Item 
Especificações 

Técnicas 

Unidade 

medida 

Qtd. 

Estimada 

Mensal 

Qtd. 

Estimada 

Anual 

Valor 

Unit. 

Médio 

Valor Total 

estimado 

01 Gasolina comum Litros 2.226 26.712 R$ 5,839 R$ 155.971,368 

02 Etanol comum Litros 35 420 R$ 4,573 R$    1.920,660 

03 Diesel S10 Litros 375 4.500 R$ 4,390 R$  19.755,000 

04 Diesel S500 Litros 375 4.500 R$ 4,380 R$  19.710,000 

Valor Total Estimado do contrato R$ 197.357,028 

 
Obs: Síntese dos preços prat icados –  Paraná, valor correspondente ao período  de 

29/08/2021 a 04/09/2021 preço médio.  
Link:https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Estado_Munic ipio.asp 

 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  Devido à necessidade de abastecimento de veículo e geradores de 

energia, que funcionam apenas com combustíveis , faz-se necessária a 

contratação de empresa para a prestação e fornecimento deste serviço,  

a fim de manter em pleno funcionamento a f rota de veículos da 

Fundação PTI-BR e os geradores.  

http://www.anp.gov.br/producao-de-derivados-de-petroleo-e-processamento-de-gas-natutal/producao-centrais-de-materias-primas-petroquimicas-cpq/gasolina
http://www.anp.gov.br/producao-de-derivados-de-petroleo-e-processamento-de-gas-natutal/producao-centrais-de-materias-primas-petroquimicas-cpq/gasolina
http://www.anp.gov.br/producao-de-derivados-de-petroleo-e-processamento-de-gas-natutal/producao-centrais-de-materias-primas-petroquimicas-cpq/gasolina
https://preco.anp.gov.br/include/Resumo_Por_Estado_Municipio.asp
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2.2  Devido à grande oscilação nos preços dos combustíveis, optou -se pela 

modal idade de contratação do tipo maior desconto, a fim de garantir  

as melhores condições econômicas para o abastecimento, uma vez, que 

este desconto deverá ser revertido aos valores do abastecimento.  

2.3  Com relação aos valores do l i tro, citados no item 1.4 do objeto, os  

mesmos são referenciais apenas para composição do valor global  

contratual, não l imitando para mais ou para menos o valor do l i tro a 

ser adquirido. 

2.4  As quantidades de l i tros indicadas no item 1.4 são referenciais para 

composição do valor global contratado, baseadas nos consumos 

históricos da Fundação PTI-BR, podendo ser variáveis entre si , para 

mais ou para menos, conforme necessidade.  

3.  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1  Os serviços serão real izados nos postos credenciados pela empresa 

contratada, na qual deverão estar local izados a um raio máximo de até 

10km do seguinte ponto:  

  Barreira de controle da Itaipu Binacional,  local izada Avenida 

Presidente Tancredo Neves, 6731, Foz do Iguaçu –  PR e; 

3.2  A CONTRATADA deverá abastecer somente os veícul os da frota da 

Fundação PTI-BR, mediante apresentação do Cartão de 

Abastecimento (Anexo II), a Ordem de Abastec imento (Anexo 

III) , e a identi ficação Funcional do colaborador da Fundação PTI 

através do seu crachá.  

3.3  Quanto ao abastecimento de gerador de energia elétrica, por sua 

local ização ser nas dependências do Parque Tecnológico Itaipu, o 

atendimento se dará apenas com fornecimento do combustível , pois a 

área demandante irá providenciar os recipientes e o transporte do 

combustível até o grupo de gerador . 

3.3.1  O fornecimento do combustível se dará mediante apresentação de 

Cartão de Abastecimento designado para este fim, da Ordem de 

Abastecimento, e retirado por colaborador(a) designado(a) pela 

Fundação PT I-BR. 

3.3.2  O combustível a ser fornecido deverá ser armazenado em galões 

adequados, com capacidade de 5, 20 e 50 l i tros, fornecidos pela 

Contratada, e que serão retornáveis.  

3.3.3  O retorno do galão se dará no abastecimento seguinte ou ao término 

do contrato. 

3.3.4  Os galões a serem fornecidos deverão ser aprovados pelo Inmetro 

para o adequado transporte.  
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3.4  No cupom fiscal de cada abastecimento, deverá constar informações 

essenciais para controle da área de Infraestrutura, Segurança e 

Serviços, sendo elas: 

  Valor total  do cupom;  

  Indicar o valor do l itro do dia sem desconto para conferência;  

  Indicar o valor do desconto para conferência, conforme 

contratado;  

  Hodômetro do veículo no momento do abastecimento;  

  Placa;  

  Nome completo do condutor(a);  

  Número da matrícula do crachá de identi ficação funcional e 

assinatura na nota;  

  Informações do estabelecimento;  

  Assinatura do(a) motorista.  

3.5  Sobre o total  da soma dos cupons citados no item anterior,  dentro do 

mês de consumo será incidido o desconto obtido na contratação, na 

qual deverão ser apresentados ao PTI para cálculo do pagamento e 

posterior emissão da nota fiscal agrupadora . 

3.6  A Fundação PTI-BR possui 40 (quarenta) veículos na Tabela I , e 04 

geradores de energia (Tabela II)  l istados no ANEXO I .  

3.7  A Fundação PTI-BR poderá alterar a qualquer momento a relação de 

bens l istados no Anexo I, mediante comunicação formal e por escrito.  

3.8  A CONTRATADA deverá assegurar o fornecimento e prestação de 

serviços somente aos veículos da frota da Fundação PTI -BR e aos 

funcionários devidamente identi ficados, e em caso de dúvidas deverão 

entrar em contato no número (45) 3576-7241 ou (45) 3576-7049, antes 

do abastecimento.  

3.9  A CONTRATADA deverá possuir estruturas mínimas necessárias para 

atender veículos leves.  

3.10  Os postos de combustíveis da CONTRATADA ficam obrigados a executar 

o abastecimento dos veículos automotores somente até o l imite do 

dispositivo de segurança (automático) ou até a capacidade máxima do 

tanque prevista no manual do fabricante.  

3.11  O estabelecimento deverá funcionar, no mínimo, das 08:00 as 21:00h, 

de segunda-feira a domingo, em casos de alteração nos horários à 

Fundação PTI-BR, deverá ser informada com pelo menos 10 dias de 

antecedência.  

3.12  O consumo de combustível é variável e o fornecimento se dará sob 

demanda, deste modo, não há garantia de faturamento.  
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3.13  O estabelecimento deverá manter os preços dos l i tros, de modo visível  

e de fáci l  identi ficação, de modo, que qualquer colaborador da 

Fundação PTI-BR possa real izar a comparação do valor impresso na 

nota, com o valor de venda no ato do abastecimento.  

3.14  A Fundação PTI-BR se reserva no direito de renegociar os valores, se 

veri ficar grandes divergências do valor praticado pela Contratada, com 

relação ao mercado. 

 

4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADOS 

4.1  A qual i ficação técnica da empresa deverá ser comprovada mediante a 

apresentação de, pelo menos, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, 

compatível com o objeto deste Termo de Referência, comprovando qu e 

a CONTRATADA prestou serviço de descrito no Objeto dessa 

contratação, fornecido por pessoa jurídica de Direito Públ ico ou 

Privado. 

4.2  O atestado deverá conter as seguintes informações:  

a. Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;  

b. Endereço completo; 

c. Manifestação acerca da qual idade da prestação dos serviços; e  

d. Identi ficação do responsável pela emissão do atestado, com 

nome, função e telefone para a sol ici tação de informações adicionais 

de interesse da Comissão de Julgamento.  

4.3  Os proponentes concorrentes deverão apresentar como habi l i tação, 

comprovantes de que possuem registro ou inscrição na Agência 

Nacional  de Petróleo - ANP, para exercício das atividades pertinentes 

ao fornecimento de combustível para os i tens cotados.  

4.4  Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) em 

acordo com a atividade;  

4.5  Certi ficado de qual idade, em conformidade com a Resolução ANP n° 50, 

de 23.12.2013; 

4.6  Certi ficado de qual idade, em conformidade com a RESOLUÇÃO Nº 828, 

DE 1º DE SETEMBRO DE 2020;  

4.7  Alvará de l icença e funcionamento;  
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4.8  Licença Ambiental, caso a l ici tante possua posto de combustível  

instalado, e ficará sob sua responsabi l idade apresentar a l icença 

ambiental no ato da contratação, em plena val idade, sob pena de 

rescisão contratual.   

5.  LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1  O serviço deverá ser executado nos postos credenciados da 

CONTRATADA, e devidamente identi ficados e informados à Fundação PTI -

BR, por meio de bombas de combustível eletrônicas.  

5.2  Os serviços deverão ser executados imediatamente após a  veri ficação 

de conformidade e apresentação dos documentos citados no item 3.2.  

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.  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.  

6.1.1  A Fundação PTI-BR efetuará o pagamento dos combustíveis 

considerando o preço da bomba no dia do abastecimento, e apl icará o 

desconto apresentado pela Contratada para cada tipo de combustíveis, 

e conforme o quanti tativo demandado.  

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

consiste na val idação dos dados cadastrais, compatibi l idade da 

Classi ficação Nacional de Atividade Econômica (CNAE) com o objeto 

adquirido, e Natureza de operação de Código Fiscal de Operações de 

Prestações (CFOP).  

6.3  A Nota Fiscal deverá ser acompanhada do(s) seguintes(s) 

documento(s):  

I. “Cópia das Ordens de Abastecimentos ocorridos”,  

II. “Pedido de Compras” emitido pela Fundação PTI-BR;  

III. Correspondência com a sol ici tação do respectivo pagamento 

relacionadas a DANFE agrupadora;  
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6.4  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. 

6.5  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.  

6.6  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).  

6.7   CONTRATADA, quando da formal ização de sua Proposta Comercial , 

assumirá a responsabi l 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 tí tulo.  

 

7.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo  

Natureza 

Orçamentária  

Fonte de 

Recurso  

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

30201001 3220101 0101021 ISSC.003 

8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

8.1  Das Obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1  A CONTRATADA compromete-se a manter, durante a execução do 

contrato, em compatibi l idade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habi l i tação e quali ficação exigidas neste Termo 

de Referência e ainda:  

a)  A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes no 

Temo de Referência, seus anexos, e sua proposta, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto;  

b)  Responsabi l izar-se inteiramente pela qual idade dos combustíveis 

fornecidos pelo posto de revenda ficando ao seu encargo o controle 

e a fiscal ização, conforme as normas do fabricante e as exigências 

legais da Agência Nacional do Petróleo – ANP;  
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c)  Fornecer os combustíveis sempre que sol ici tado, no período diurno 

e noturno;  

d)  Manter, no ponto de abastecimento  (Posto de Combustível) , 

pessoal e equipamentos suficientes para o atendimento, bombas 

de gasol ina comum, óleo diesel (S10 e S500), e álcool.  

e)  Abastecer os veículos, que compõe ou que venham a compor a frota 

da Fundação PTI-BR, com produtos de primeira qual idade;  

f)  Somente efetivar o fornecimento mediante apresentação do Cartão 

de Abastecimento (Anexo II), a Ordem de Abastecimento 

(Anexo III) , e a identi ficação funcional do colaborador da 

Fundação PTI através do seu crachá;  

g)  Fornecer combustível que atenda a especificação técnica exigida 

pela Agência Nacional de Petróleo – ANP –  www.anp.gov.br;  

h)  Apresentar, sempre que sol ici tado, documentos que comprovem a 

procedência do combustível;  

i)  Fornecer aos seus empregados todos os Equipamentos de Proteção 

Individual – EPI, Exigidos pela Secretaria de Segurança e Medicina 

do Trabalho –  SSMT do MTE, bem como cumprir todas as normas 

sobre medicina e segurança do t rabalho, como também observar e 

adotar todas as normas de segurança e prevenção a incêndios, 

recomendadas por Lei;  

j)  Não transferir a outrem os serviços ora contratados, no todo ou 

em parte, sem prévia e expressa anuência da a Fundação PTI-BR.  

k)  O combustível fornecido deverá estar rigorosamente dentro das 

especificações estabelecidas no Termo de Referência. A 

inobservância destas condições impl icará recusa do objeto sem que 

caiba qualquer tipo de reclamação por parte da CONTRATADA 

inadimplente. 

8.2  Das Obrigações da CONTRATANTE: 

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 veri ficadas no serviço executado, para que seja 

substituído, reparado ou corrigido;  

8.2.3  Acompanhar e f iscal izar 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.  

 

 

http://www.anp.gov.br/
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8.2.5  Disponibi l izar endereço de e-mai l  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 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 ici tacoes. 

a)  São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, 

dentre outras:  

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

contrato ou retirada do instrumento equivalente; 

c)  Atrasos nas entregas dos serviços sem justi ficativas plausíveis, não 

atendendo aos prazos do Termo de Referência; 

d)  Entregas real izadas em desconformidade com o Termo de 

Referência; 

e)  Apresentar documento falso;  

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

expediente, o processo de seleção de fornecedores ; 

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

grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer 

tipo; 

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

específico; 

i)  Incorrer em inexecução contratual ; 

9.2  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:  

https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes
https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes
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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 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.  Multa compensatória para os casos de inexecução previstos no 

item 9.4, nos percentuais indicados.  

V.  Suspensão do direito de participar  de processos de compras e 

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

(dois) anos. 

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

atraso na execução do serviço por mais de 5 (cinco) dias corridos. 

9.4  Como forma de punir certas ocorrências pontuais da CONTRATADA, 

serão apl icados os quadros a seguir, respeitando-se o l imite para a 

aplicação de multas  estabelecida por este Termo de Referência, 

independentemente da apl icação de outras penas.  

9.4.1  A caracterização formal da “ocorrência”, do item “DESCRIÇÃO DA 

OCORRÊNCIA” do “Quadro 2 –  Infração”, será a noti ficação da 

CONTRATADA pela Fiscal ização da Fundação PTI -BR, sendo de um dia 

a periodicidade mínima para a repetição desses atos.  

 

Quadro  1 - Correspondência 

GRAU VALOR DA MULTA 

1 0,2% do valor do contrato 

2 0,4% do valor do contrato 

3 0,8% do valor do contrato 

4 1,6% do valor do contrato 

5 3,2% do valor do contrato 

Quadro  2 - Infração 

ITEM DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA GRAU 

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal 

ou consequências letais, por ocorrência; 
05 

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

04 

03 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia; 

03 

04 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por 
dia; 

02 
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05 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 
fiscalizador, por ocorrência; 

02 

06 Deixar de substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 
atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

07 
Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 
nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela 
Fundação PTI-BR, por item e por ocorrência; 

03 

08 Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos 

previstos no edital/contrato; 
01 

09 Alterar o valor da bomba de combustível quando no ato do abastecimento; 05 

10 
Fornecer combustível para abastecimento de veículos ou outras unidades 
consumidoras, sem a devida comprovação da autorização da Fundação PTI-
BR; 

05 

11 Omitir fatos de aquisição ou tentativa de aquisição irregular de combustível, 

da gestão do contrato. 
02 

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 

 

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

compras e impedimento de cont ratar 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. 

 

 

 



 

 

Código do 

documento 
Revisão 

Data de 

aprovação 

Nº. de 

páginas 

FORM.CL.022  5.0  20/05/2021  11 de 20 

FORMULÁRIO –  TERMO REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS  

 
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 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, 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.  

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.  
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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 r eal 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.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

10.1  Da subcontratação  

10.1.1  Não será admitida a subcontratação do objeto l ici tatório.  

 

10.2  Vigência 

10.2.1 O prazo de vigência do contrato será de 36 (trinta e seis) 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 . 
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10.3  Do Reajuste 

10.3.1  O reajustamento de preços será promovido a cada 12 (doze) 

meses contados a parti r da data de início do contrato ou instrumento 

equivalente, e deverá retratar a variação efet iva do custo de 

produção, podendo a Fundação PTI-BR adotar índices gerais ou 

específ icos, calculado por instituição oficial  que ret rate a variação do 

poder aquisit ivo da moeda, respeitando o l imite e condições previstos 

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

Fundação PTI. 

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

para manutenção do seu equi l íbrio econômico-financeiro, deverá 

haver uma compensação de valores para evitar acumulação 

injusti ficada. 

§ 2º  Os contratos podem ser al terados com acréscimos ou supressões 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atual izado, 

de forma uni lateral , e de até 50% (cinquenta por cento) de forma 

bi lateral , mediante termo aditivo celebrado ent re as partes, 

observando o mesmo objeto contratado. 

§3º  Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os l imi tes 

estabelecidos no §2º, salvo as supressões resul tantes de acordo 

celebrado entre os contratantes. 

§ 4º  O contrato poderá ser al terado 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, objet ivando a manutenção do equi l íbrio econômico-

financeiro inicial  do ajuste, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, 

retardadoras ou impedit ivas da sua, ou ainda, na hipótese de força 

maior, caso fortui to 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 at inja o percentual 

indicado no §2º, poderá ser formal izado a alteração contratual através 

de aposti lamento. 
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10.4  Das alterações/modificações contratuais  

As alterações/modificações contratuais serão formal izadas mediante Termo 

Aditivo ou Aposti lamento, respeitando o l imite e condições previstos no Art.  

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

§1º  O termo aditivo formal izará al terações das condições contratuais  

inicialmente pactuadas.  

§2º  O aposti lamento formal izará as modificações das condições 

contratuais decorrentes de cláusulas já previstas em contrato, bem 

como al terações gerenciais, em especial:  

a) erro material; 

b) reajuste financeiro, conforme índice econômico disposto em 

cláusula contratual;  

c) compensações ou penal izações f inanceiras decorrentes das 

condições de pagamentos;  

d) alteração dos dados orçamentários;  

e) alteração de marca/especificação técnica, quando a substi tuição for 

aprovada pela Fundação PTI -BR; 

e) alterações cadastrais entre matriz e f i l ial .  

 

Parágrafo Único.  Para alterações cadastrais entre matriz e f i l ial , bem 

como outras alterações gerenciais, também será aceito o termo de 

aposti lamento. 

 

10.5  Controle da execução 

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

conformidade do serviço executado com o objeto desta contratação.  

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

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos 

serviços e do instrumento contratual. 

10.5.3  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.  

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

real izada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.  
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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 habi l i t ação 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.  

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-lic itacoes. 

 

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste documento:  

Responsável Técnico: Ethel Torres Guareschi  

Área: ISS.DAF 

Data: 10/09/2021 

 

Responsável Técnico: Jul iano Correia de Souza 

Área: ISS.DAF 

Data: 10/09/2021 

 

Responsável pelo Centro de Custos: Rudi Eduardo Paetzold  

Área: ISS.DAF 

Data: 10/09/2021 
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ANEXO I – Tabela I 

 

Nº Fabricante Descrição Ano/Modelo Placa Combustível 

01 FIAT Siena Essence 1.6 2016/2016 BAW6832 Flex 

02 FIAT Siena  Essence 1.6 2016/2016 BAW6833 Flex 

03 FIAT Siena  Essence 1.6 2017/2017 BBD8309 Flex 

04 FIAT Palio Attractive 1.0 2016/2017 BAW6824 Flex 

05 FIAT Palio Attractive 1.0 2016/2017 BAW6825 Flex 

06 FIAT Palio Attractive 1.0 2016/2017 BAW6826 Flex 

07 FIAT Palio Attractive 1.0 2016/2017 BAW6828 Flex 

08 FIAT Palio Attractive 1.0 2016/2017 BAW6829 Flex 

09 CHEVROLET Montana 1.4 LT 2017/2018 BBP4960 Flex 

10 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4953 Flex 

11 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4955 Flex 

12 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4956 Flex 

13 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4957 Flex 

14 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4958 Flex 

15 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4959 Flex 

16 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4960 Flex 

17 CHEVROLET Prisma 1.4 LT 2017/2018 BBP4966 Flex 

18 CITROEN C4 Live 2019/2019 BCY1A16 Flex 

19 CITROEN C4 Live 2019/2019 BCY0J83 Flex 

20 FORD KA SE 1.5 2019/2019 BCX9F75 Flex 

21 FORD KA SE 1.5 2019/2019 BCX9F76 Flex 

22 FORD KA SE 1.5 2019/2019 BCX9F77 Flex 

23 FORD KA SE 1.5 2019/2019 BCX9F78 Flex 

24 FORD KA SE 1.5 2019/2019 BCX9F79 Flex 

25 FORD Ranger XLS CD 2019/2019 BCX9F80 Diesel 

26 FIAT Strada  Working 1.4 2012/2013 AVU9I99 Flex 

27 FIAT Strada  Working 1.4 2012/2013 AWI8I51 Flex 

28 FIAT Strada  Working 1.4 2012/2013 AWI9B71 Flex 

29 FIAT Strada Working 1.4 2012/2013 AWI9B73 Flex 

30 FIAT Strada  Working 1.4 2012/2013 AWI9225 Flex 

31 FIAT Strada  Working 1.4 2012/2013 AWJ1470 Flex 

32 FIAT Doblo Attractive 1.4 2013/2014 AXQ3123 Flex 

33 MITSUBISHI L200 Triton 2016/2017 PQY0977 Flex 

34 MITSUBISHI L200 Triton 2015/2016 AZW7860 Flex 

35 MITSUBISHI L200 Triton 2014/2015 AYM1633 Diesel 

36 MITSUBISHI L200 Triton 2016/2017 BAP8102 Flex 

37 MITSUBISHI L200 Triton 2016/2017 Pqy4837 Flex 
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38 MITSUBISHI L200 TRITON GLX 2016/2017 BAZ6246 Diesel 

39 FORD Ford F4000 2006/2006 HEE6757 Diesel 

40 RENAULT MASTER BUS/ANBULÂNICIA 2020/2021 BED9A93 Diesel 

 

 

 

ANEXO I – Tabela II 

 

Nº Modelo de Geradores 

01 GMG a diesel SCANIA DC13 072A 02-12 / WEG AG10250MI20AP 500 kVA 

02 GMG a diesel SCANIA DC13 072A 02-12 / WEG AG10250MI20AP 500 kVA 

03 GMG a diesel MWM 6.10T / DIAMOND – HEIMER ATEC 150 kVA 

04 GMG a diesel FPT S8000 / WEG GTA201AI20 55 kVA 
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ANEXO II – Cartão de Abastecimento 

 

 

  
 

Cartão de       
Abastecimento n.º  XX 

Fornecedor:  XXXXXXX     

Contrato n.°:  XXXXXXX       

O VEÍCULO DE CARACTERÍSTICAS ABAIXO DISCRIMINADAS, TEM PERMISSÃO PARA 
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS SOMENTE NO XXXXXXXXXXX, INSCRITO SOB 
O CNPJ N.° XXXXXXXXXXX, E LOCALIZADO NA XXXXXXXXXXXXXXXX. 

MARCA / MODELO COR   PLACA   

XXXXXXXX XXXXXXXX   XXXXXXXX 

CENTRO DE CUSTO PROPRIEDADE COMBUSTÍVEL: 

ISS.DAF - 30201001 PTI-BR   XXXXXXXX 

DATA   APROVADO POR CÓDIGO DO CLIENTE 

XXXXXXXX RUDI E. PAETZOLD N.º XXXXXXXX   

    
VIDE INSTRUÇÕES NO VERSO* 

 

 

INSTRUÇÕES DE USO 

1 º Este cartão está vinculado ao veículo de características constantes do anverso, 
não sendo permitido o seu uso para abastecer outro veículo ou para a retirada de 
combustível em qualquer tipo de vasilhame. 

2º É obrigatória sua apresentação ao frentista do posto sempre que for abastecer 
o veículo. 

3º Ao assinar a Nota Fiscal de abastecimento, o condutor deverá conferir a 
quantidade de combustível e anotar a placa e a quilometragem do veículo, bem 
como o número de sua matrícula (crachá). 
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4º No caso de extravio ou perca deste cartão, deverá ser comunicado 
imediatamente ao Setor de Veículos da Área de Infraestrutura, Segurança e 
Serviços (ISS.DAF), via Ramal 3576-7142 e 3576-7049. 

 

 

ANEXO III – Ordem de Abastecimento 
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