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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO - 

1.1  Contratação de empresa para prestação de serviço de transmissão 
para o evento do LatinoWare 2021, no formato híbrido. O evento 

híbrido é um novo formato de organização de evento que mescla o 

evento online com o presencial,  formando uma transmissão 
híbrida, que tem o objetivo de integralizar os participantes no 

ambiente digital,  criando um universo que mesmo a distância, as 
pessoas possam se sentir presencialmente no evento. A 

modalidade exige da empresa uma alta capacidade técnica de 

transmissão por meio de streaming.  

1.2  Criação de estúdio cenográfico, fornecimento de equipamentos 

audiovisuais, captação e transmissão para streaming ao vivo, para 
que seja prestado o serviço de maneira presencial pertinente ao 

evento, para atender às necessidades da Fundação Parque 

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

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

2.1  Em virtude dos acontecimentos pandêmicos em relação ao Covid -
19, o evento Latinoware 2020 teve que modificar completamente 

a estrutura organizacional do modo físico, para o digital.  O ano de 

2020, o evento foi formatado para atender essa nova demanda e 
necessidade, online. Porém foi identif icado em 2021 a necessidade 

de criação de social ização digital,  fundamental em um momento 

que o distanciamento ainda é exigindo no setor de eventos;  

2.2  Considerando que os eventos presenciais podem ser o setor que 

só poderá ser realizado após a total ização na vacinação no Brasi l;  

2.3  A proposta para 2021 é usar o formato digital de grades, como 

são, por exemplo: as coberturas televisivas de esportes ol ímpicos, 

campeonatos mundiais de futebol, dentre outros, que resultam em 
debates prévios e coberturas especial izadas.  Para o Latinoware 

2021, a Comissão Organizadora definiu que os temas propostos 
nas salas deverão ser debatidos previamente, ampliando a criação 

de conteúdo digital e fomentando mais  o debate, além do evento. 

Assim, consideramos também a participação ativa, dos gestores 
da Itaipu Binacional, PTI e convidados estratégicos na 

programação do evento. Além dos parceiros e outros, poderá 

acontecer com a proposta Híbrida.  
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2.4  É fundamental a Itaipu Binacional e o PTI mostrarem também que 

são protagonistas na aceleração econômica da cidade, através de 

um evento que tem 18 anos de existência e sempre aqueceu a 
economia no período da sua realização, por meio de divulgação do 

destino Iguassu; captação de turistas para o Circuito Tur íst ico 

Itaipu e na consolidação da cidade como polo desenvolvedor de 

economia criativa e de entretenimento.  

2.5  O Latinoware 2021 envolverá novamente a cidade e ainda poderá 
ser um grande divulgador do destino para os anos subsequentes.  

A proposta deve também apontar para a retomada da economia,  

criação de conteúdo digital relevante e colaborar, por meio da 
divulgação do destino turíst ico do Iguassu, com a mudança do 

cenário da pandemia para uma realidade de volta ao cre scimento 
da economia e da interação social,  com todas as regras sanitárias 

recomendas. A ideia é exibir, durante o evento conteúdos 

qualif icados e relevantes para o público-alvo que certamente será 
o consumidor para os anos seguintes. Os atrativos turíst ic os 

trinacional e as novas possibi l idades de turismo, como o Tour 

Virtual do CTI.  

3.  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1   Criação e implantação de estúdio cenográfico nas dependências do 
PTI, com sistema completo de transmissão, fi lmagem, criação de 

layouts, criação de cenário virtual  ou digital,  equipamentos e 

equipe técnica qualif icada durante todos os dias da realização do 

evento; 

3.2  Integração do conteúdo produzido localmente com o conteúdo 

remoto em sistema de transmissão online;  

3.3   Projeto e execução de estúdio cenográfi co, transmissão para 

streaming; 

3.4  Captação de imagens e transmissão online com equipe e 

equipamentos mínimos necessários, sendo:  

- Sistema de sonorização completo:  

 

•  Sistema Vertical Array ou similar (LR) completo para PA  até 

200 pessoas, TurboSound, D&B, RCF ou Similar; 

•  4 Caixas Ativas para monitor de palco, QSC, RCF, JBL ou 

Similar; 

•  4 Microfones de mão Sennheiser, Shure ou equivalente; 

•  4 microfones lapela Sennheiser, Shure ou equivalente; 
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•  1 Console Digital de Áudio com 32 Inputs e 12 Outputs, 

Al len&Heath, Yamaha, Soundcraft, Midas ou Similar ; 

•  1 Operador de áudio com experiência em eventos 

corporativos, streaming e mixagem para shows e 

eventos; 

•  2 técnicos auxiliares; 

•  Cabeamentos, conectores, adaptadores, passadeiras de 

cabos, tapadeiras, mesas e suportes necessários para o 

correto e completo funcionamento do sistema.  

 
 

- Sistema de i luminação completo:  

 

•  12 Moving Head BEAM 10R; 

•  8 Moving Head Wash; 

•  12 Ribaltas LED 10W 1mt; 

•  8 Elipsoidais LED; 

•  12 Fresnéis; 

•  40 Refletores Par Led 18W RGBWA; 

•  Console de iluminação GrandMA, superior ou 

equivalente; 

•  Racks Dimerizadores; 

•  Cabeamento geral; 

•  Operadores e auxiliares; 

•  120m Estrutura de sustentação completa envelopada com 

tecido preto; 

 

- Sistema de projeção: 

•  1 Painel de Led 6 x 3,5m P3 com Video Processadora 4K 

e sistema de gerenciamento de imagens completo, com 

possibilidade de envio de sinal para streaming, 

apresentação de vídeos, apresentações e 

participações on-l ine, computadores, cabeamentos, 

estrutura de sustentação e operador); 

•  4 Totens Led 1 x 3m P3 com Video Processadora 4K e 

sistema de gerenciamento de imagens completo, 

computadores, cabeamentos, estrutura de 

sustentação e operador); 

•  4 TVs 43”  Integradas ao painel principal para retorno no 

palco e possibi l idade de inserção de cronômetros; 

•  2 Notebooks com alto poder de processamento (i7, 

equivalente ou superior) e placas gráficas 

dedicadas, com pacote Office); 

•  CUE light Dsan; 
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- Sistema de imagem e transmissão: 
 

•  3 Câmera Sony PXW-Z150 XDCAM Tripé + Tripé com 

cabeça fluída ( similar  ou superior) com cinegrafistas; 

•  1 Grua 6m com camera Sony PXW-Z150 XDCAM (similar 

ou superior) com operador/cinegrafista; 

•  1 Sistema de corte completo, ATEM Production Studio 4K, 

BMD HyperDeck Studio Pro, Processador de Vídeo 

Teranex AV, Mixer de áudio DENON, TC Finalizer 

(similar ou superior) com diretor de Imagens  

•  1 Notebook ou PC de alto poder de processamento, 

com placa de captura BMD ATEM ( similar ou superior);  

•  Operador de streaming; 

•  1 Apresentador(a); 

•  1 Repórter; 

 

- Decoração e cenário:  
 

•  4 poltronas com base giratória; 

•  2 mesas para apoio com tampo em vidro; 

 

- Estrutura e Mão de Obra: 
 

•  Gerador de Energia 180KVA (Backup) 
•  04 cinegrafistas;  

•  03 auxil iares de produção;  

•  02 operadores de corte;  
•  01 Diretor de sistema de TV; 

•  01 Operador de Grua;  
•  01 eletricista; 
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3.5  E o l imite mínimo de equipamentos:  

• Switcher ao vivo multicâmeras  montado no estúdio, playout, 

gravadores, sistema de geração de streaming multiplataforma, no 
mínimo 04 câmeras de alta definição com tripés, cabeamento, 

microfones, i luminação, i lhas de edição, grua, teleprompter, e 

demais equipamentos necessários para to tal realização da 

transmissão durante todo o período do evento.  

4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADOS  

4.1  Qualif icação técnica da contratada:  

4.2  Apresentar atestado de capacidade técnica de comprovação da 

execução de serviços de atendimento a evento com transmissão 
ao vivo por streaming, para atender as demandas do Latinoware 

2021, por meio de estúdio cenográfico, captação e edição de 

imagens, transmissão online por streaming. 

5.  LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1  O serviço deverá ser executado nas dependências da Fundação PTI 
– BR, na Avenida Tancredo Neves, 6731 – CEP: 85.867-900 –  

Bairro Itaipu – Foz do Iguaçu (PR).  

5.2  A montagem dos equipamentos deverá ocorrer no dia 10 de 

outubro de 2021, nos dias 11 e 12 deverão ser realizados os testes 

de transmissão e o atendimento ao evento será nos dias 13 a 15 

de Outubro de 2021.  

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 responsabil 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 pessoalidade e 

subordinação direta.  

6.  FORMA DE PAGAMENTO 

6.1  O pagamento será efetuado de acordo com o padrão da Fundação 

PTI ou conforme negociação com a Contratada.  

6.2  O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias, a 

contar a emissão da Nota Fiscal.  
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6.3  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. 

6.4  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.  

6.5  Nos documentos fiscais, deverão constar: o número do pedido de 

compras, número do convênio 4500058714, 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). 

6.6  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 t ítulo.  

7.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro 

de Custo 

Natureza 

Orçamentária 

 

Fonte de 

Recurso 

Convênio / Meta Cód. 

Atividade 

40506003 3150106 0302123 4500058714 

Meta.02 
LAT.002 

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.  

8.2  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 fiscal 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.  

8.2.5  Disponibi l 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 obr igações. As 

penalidades das sanções estão descritas na Norma de Compras, 
Contratações e Alienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu -

Brasi l,  que pode ser acessado por meio do l ink: 

https://pti.org.br/pt-br/compras-e-l icitacoes. 
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10.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

10.1  Não se aplica. 

11.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece 

que a proposta comercial e documentos de habil itação dos 
fornecedores poderão ser 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 Alienações da Fundação PTI -
BR e as Minutas de Contrato uti l izadas por esta Fundação estão 

disponíveis no l ink https://pti.org.br/pt -br/compras-e-l icitacoes. 

 

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste 

documento: 
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