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1.  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1.1  Contratação de empresa para prestação de serviço de  Consultoria 

em experiência e/ou sucesso do cl iente para criação e 

desenvolvimento do Índice de Sucesso do Usuário - ISU atendendo 

às necessidades da Fundação Parque Tecnológico Itaipu -Brasil  

(Fundação PTI-BR). 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  Uma cidade intel igente tem como desafio trazer desenvolvimento 

social , econômico e ambiental para seus cidadãos com base no 

conceito da sustentabi l idade. Para isso é fundamental ter a 

percepção desta população sobre como a cidade está evoluindo, e 

como as tecnologias e soluções estão desempenhando suas 

funções. 

2.2  O programa Vi la A Intel igente traz o conceito de Sandbox, local 

onde as tecnologias e soluções em cidades intel igentes serão 

testadas e val idadas pela perspectiva técnica e de usabi l idade 

pelos usuários diretos e indiretos. Desta forma é necessário o 

desenvolvimento de uma metodologia de aval iação do morador ou 

transeunte da área del imitada do Sandbox, que possibi l i te através 

de indicadores comparar a eficiência das soluções testadas, está 

metodologia chamará Índice de sucesso do Usuário - ISU.   

2.3  Esse instrumento tem como objetivo desenvolver uma 

metodologia confiável e reconhecida pelo mercado, repl icável e 

com base de comparação, seguindo os conceitos e 

práticas para cidades intel igentes.    

3.  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1  Contratação de consultoria especial izada em elaboração de 

metodologia e gestão da experiência e/ou sucesso do cl iente,  para 

criação do Índice de Sucesso do Usuário - ISU para soluções 

voltadas a temática de Cidades Intel igentes.  

3.2  O ISU deve ser uma metodologia própria do Programa Vi la 

A Intel igente, que mensura a relação do usuário com a solução 

implantada, proporcionando à empresa um panorama sobre a 

satisfação, fidel idade e esforço de uso da tecnologia, além de 

trazer feedbacks sobre o produto ou serviço oferecido. Levando 

em conta as premissas e princípios que são adotados para a l inha 

de Cidades Intel igentes. Esse levantamento permite que novas 

estratégias sejam elaboradas, que a solução seja aprimorada e 

aproxima de uma maior assertividade nas decisões futuras quanto 

à solução implantada.  
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3.3  Premissas:   

3.3.1  Repl icável em qualquer cidade ou ambientes de SandBox;  

3.3.2  Comparável  ao longo do tempo e com outros ambientes em que 

for apl icada;  

3.3.3  Quando repl icado, ser apl icável  por uma equipe que não seja 

especial ista e minimamente capacitada;  

3.3.4  Apl icável  em um processo cícl ico e de forma rápida e dinâmica;  

3.3.5  Ser pautado nas melhores práticas de gestão da experiência e 

sucesso do usuário;   

3.3.6  Não ter a necessidade de grandes modi ficações para apl icar nas 

várias soluções apresentadas;   

3.3.7  Considerar os elementos e conceitos constantes em documentos 

de cidades intel igentes, como a Carta Brasi leira 

de Cidades Intel igentes, o Guia SandBox Vi la A e outros 

documentos de referência. 

3.3.8  Deve haver di ferenciação entre o que for apl icado à produtos e a 

serviços;  

3.3.9  Deve adaptar-se às várias soluções apresentadas no 

edital   smart vitrine; 

3.3.10  Apresentação dos resultados de fáci l  compreensão visual 

e com índice unificado.  

3.4  Entregas:  

3.4.1  Relatório contendo: 

  Estruturação de elementos culturais no processo de experiência do 

cl iente, definindo qual a melhor  Linguagem, Comunicação 

interna, Branding, Hábitos e ri tuais corporativos;  

  Anal ise, comparação e definição dos melhores indicadores e 

métricas com base nos conceitos de experiência e sucesso do 

cl iente e que contemplem as diversas soluções em cidades 

intel igentes;  

  Definição do questionário de aval iação, classi ficando os eixos 

temáticos, bem como a diferença entre produto e serviço;   

  Definição do conceito do usuário alvo e usuário indireto da solução , 

os quais serão impactados no Sandbox. 

  Mapeamento da jornada macro do usuário, no âmbito gerencial 

do Sandbox com os principais atores envolvidos, áreas e 

processos dentro do Programa Vi la A Intel igente.   
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  Escolha da ferramenta de gestão mais adequada, que irá compi lar 

e traduzir os dados coletados nos indicadores escolhidos para o 

ISU, assim como comparativo com outras  ferramentas, 

justi ficando a escolha.  

  Traduzir em indicadores as principais ações e métricas que são 

importantes para a plena eficiência do ISU.   

3.5  Apresentação em PDF e PPT de forma online a metodologia e suas 

especificações a equipe do PTI.  

3.6  Real izar treinamento presencial  em formato de workshop sobre a 

metodologia e apl icação do ISU para a equipe do PTI .  

 

4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADOS 

4.1  A consultoria deverá ter em sua equipe um membro com 

certi ficação na temática de cidades intel igentes . 

4.2  A comprovação do membro com certi ficação na temática de cidades 

intel igentes deverá ser por meio da apresentação do Currículo e 

apresentação de certi ficados.  

4.3  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 que a CONTRATADA prestou serviço de 

serviço de Consultoria em experiência e/ou sucesso do cl iente, 

fornecido por pessoa jurídica de Direito Públ ico ou Pri vado. 

4.4  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.  
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5.  LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1  O serviço deverá ser executado de forma onl ine e presencial  nas 

dependências da Fundação PTI –  BR, na Avenida Tancredo Neves, 

6731 –  CEP: 85.867-900 –  Bairro Itaipu –  Foz do Iguaçu (PR).  

5.2  O prazo de execução dos serviços é de 30 (trinta) dias 

corridos/úteis, contados da emissão do pedido de compras ou 

documento equivalente que o substitua.  

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 do(s) serviço(s) 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. 

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

compras, número do convênio (4500059618), 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).  

6.5  A 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  

40404011 

 

3070102 0302129 4500059618 

M.03 

VILAA.003 

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: 

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 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. 
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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 

penal idades 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. 

 

10.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

que a proposta comercial  e documentos de habi l i tação dos 

fornecedores poderão ser disponibil izados para outros 

participantes do processo de contratação tendo em vista o direito 

destes em obter vistas dos elementos do processo indispensáveis 

à defesa de seus interesses.  

10.2   A Norma de Compras, Contratações e Al ienações da Fundação PTI-

BR e as Minutas de Contrato uti l izadas por esta Fundação estão 

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

 

 

https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes
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Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste 
documento: 

Responsável Técnico: Rafael Campos 

Área: CE.DNI 

Data: 18/10/2021  

 
Responsável pelo Centro de Custos: Willbur Rogers de Souza 

Área: TA.DT 

Data: 18/10/2021 


