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FORMULÁRIO – TERMO REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
Consultoria  em concepção  de  projetos  de  varejo  em souvenires e
na  gestão,  para  atender  às  necessidades  do  Complexo  Turístico
Itaipu  –  Brasil  gerido  e  administrado  pela  Fundação  Parque
Tecnológico Itaipu-Brasil (Fundação PTI-BR).

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de
Consultoria  em concepção  de  projetos  de  varejo  em souvenires e
na  gestão,  para  atender  às  necessidades  do  Complexo  Turístico
Itaipu  –  Brasil.  Tal  demanda  está  em  consonância  com  as
estratégicas  de  reposicionamento  e  reestruturação  do  negócio  e
consonante  com  o  planejamento  estratégico,  bem  como  as
iniciativas  estratégicas  da  instituição.  Estruturar  o  CTI  como
unidade  de  negócio  -  PI  601,  Constituir  o  Complexo  Turístico
Itaipu,  como unidade  de  negócio  e  um centro  de  lucro  focado  na
oferta de produtos e no segmento turístico.

2.2 O  objetivo  é  estruturar  um  prognóstico  com  analise  situacional,
análise  de  ambiente  competit ivo,  análise  do  trade  turístico,
criação  de  identidade  das  lojas ,  identidade  de  marca,  definição
de  portfólio  de  produtos  e  banco  de
oportunidades/produtos/serviços  para  submissão  em
oportunidades de mercado, desenho de operação.

2.3 Da  necessidade  da  contratação  de  empresa  com  foco  na
inteligência  estratégica  para  desenvolver  negócios  na  construção
de um portfólio  e cases que  propicie  resultados  importantes  para
assessorar  nas  estratégias  do  negócio.  Considerando  a
necessidade  do  Complexo  Turístico  Itaipu,  a  con tratação  da
consultoria  de  Projetos  de  Lojas  de  Gifts  para  atender  toda
experiência  dos  visitantes  que  deseja  conhecer  a  Itaipu
Binacional,  exige  uma  atuação  multidiscipl inar  com  várias
especialidade  integradas  que  vão  desde  Arquitetura  e  Visual
Merchandising  de  Varejo,  Concepção  e  Gestão  de  Linha  de
Produtos,  solução  de  Logística  e  de  abastecimento,  arquitetura
fiscal  e  de  faturamento,  Gestão  Financeira  do  Modelo  de
Negócios,  Planejamento  de  Marketing  e  Branding,  como
possibi l idade de gestão do empreendimento,  faz necessário que a
empresa  integre  todas  as  etapas  em  sua  consultoria,
proporcionando  agil idade  no  processo  de  implantação,
confiabi l idade, segurança e resultado esperado na entrega.  
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2.4 Dessa  forma  para  atender  as  demandas  estratégicas  de
reestruturação  e  posicionamento  dos  serviços  de  souverins  do
Complexo  Turístico  Itaipu.  Justif ica-se  a presente  contratação,
considerando  a  complexidade  da  entrega  e  experiência
necessária,  em  atendimento  a  ações  atreladas  a  iniciativa
estratégica PI 601.

3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

3.1 Entrega 01: Diagnóstico

3.1.1 Fase 1 – Análise Situacional

Nesta  fase  será  realizado  analise  e  diagnóstico  dos  os  seguintes
pontos:  

• Sócio-Demográficos;

• Sazonalidade;

•  Jornada  em  Foz  do  Iguaçu:  Tempo  médio  na  localidade,  gasto
médio diário, perfi l  de consumo local.

•  Lojas  e  produtos  atuais  do  Complexo  Turismo  Itaipu:  Mix,
Curva ABC, Desempenho Total, Fornecedores, Análise Financeira.

• Planejamento CTI 2021 e anos seguintes.

•  Identif icação  de  temática,  dimensões  e  outras  intenções  de
novas lojas.

• Interface com consultoria EXXMARTT.

Entrega: documentação e apresentação da análise situacional.

3.1.2 Fase 2 – Análise do ambiente competitivo

Nesta  fase  será  realizado  analise  e  diagnóstico  dos  os  seguintes
pontos:

• Lojas de atrações turísticas locais e seus produtos;

• Mapeamento;

•  Visual  Merchandising:  Metragem,  Conceitos,  Equipes  e
Comunicação;
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•  Benchmarking:  Mix,  Curva  ABC,  Despenho  total,  fornecedores,
Experiência de Compra (Cliente Oculto);

Entrega: documentação e apresentação da análise situacional.

3.1.3 Fase 3 – Análise de dados secundários

• Dados secundários da Secretaria de Turismo;

• Dados secundários de outras atividades assemelhada em outras
localidades;

3.2 Entrega 02 – Identidade de Lojas e Portfolio de produtos

3.2.1 Fase 4 – Criação de identidade de lojas

• Conceito de Marca;

• Brandbook;

• Universo temático;

•  Visual  Merchandising:  Key  visual,  Memorial  descritivo,  Layouts
e 3Ds;

3.2.2 Fase 5 – Definição de portfólio de produtos

• Detalhamento de desenvolvimento de produtos:

• Mix: Categorias, Linhas, Grupos, Coleções;

• Temas, Conceitos, Tendências, Estilos, Fichas Técnicas;

• Precif icação;

• Fornecimento;

Entrega: documentação e apresentação.

3.3 Entrega 03 – Implantação e Operação

3.3.1 Fase 6 – Definição da operação

• Modelo de Negócio:

• Gente;

• Logística;
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• Fiscal;

• Tecnologia;

• Comunicação;

• Omnichannel;

Entrega: relatório final  consolidado e apresentação.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADO

4.1 A  CONTRATADA  deverá  ter  experiência  no  tipo  de  serviço
prestado,  referente  às  atividades  do  presente  objeto,  garantindo
condições técnicas e profissionais para a execução do serviço.

4.2 A  qualif icação  técnica  da  empresa  deverá  ser  comprovada
mediante  apresentação  de,  pelo  menos,  1  (um)  Atestado  de
Capacidade  Técnica,  compatível  com  o  objeto  deste  Termo  de
Referência,  comprovando  que  a  CONTRATADA  prestou  serviço
semelhante  ao  objeto  a  ser  contratado,  fornecido  por  pessoa
jurídica de Direito Público ou Privado.

O atestado deverá conter, obrigatoriamente:

I) Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;
II) Endereço completo;
III) Manifestação acerca da qualidade do serviço prestado; e
IV)  Identif icação  do responsável  pela  emissão de atestado  com nome,
função e telefone para solicitação de informações adicionais.
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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 O  prazo  de  execução  contratual  será  de  4  (quatro)  meses  e  de
vigência  do  contrato  de  06  (seis)  meses,  podendo  ser  prorrogado  por
iguais períodos, mediante Termo Adit ivo.

5.3 Despesas  com a execução  dos  serviços  (tais  como:  mão de  obra,
transporte,  entrega,  encargos,  impostos  de  qualquer  natureza),
incidentes sobre o objeto do presente, são de inteira responsabil idade
e risco da empresa CONTRATADA.

5.4 As  despesas  relacionadas  a  locação  de  espaço  físico,  material  de
apoio  aos  participantes  (caso  necessário)  e  alimentação  durante  as
atividades, são de responsabil idade da empresa CONTRATANTE.

5.5 A  prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os
empregados  da  CONTRATADA  e  a  Fundação  PTI  –  BR,  vedando-se
qualquer  relação  entre  estes  que  caracterize  pessoalidade  e
subordinação direta.

6. FORMA DE PAGAMENTO

6.1 O pagamento será efetuado de acordo com o padrão da Fundação
PTI,  em  até  15  (quinze)  dias  corridos,  a  contar  do  recebimento
do serviço, ou conforme negociação com a Contratada.

6.2 O  pagamento  será  realizado  em  3  (três)  parcelas,  sendo  a
primeira  na  expedição  do  Termo de  início,  a  segunda  na  entrega
do  Relatório  de  Diagnóstico  e  Identidade  de  Lojas  e  Portfolio  de
produtos, a última no relatório final  e apresentação.

% a ser cobrado Entregas
33,3% do valor da proposta Termo de Início.
33,3% do valor da proposta Relatório  de  Diagnóstico  e  Identidade  de

Lojas e Portfolio de produtos
33,3% do valor da proposta Relatório final  e Apresentação
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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  (quando  aplicável),  a  descrição
detalhada  dos  serviços  prestados,  o  local  da  prestação  dos
serviços  (quando  ocorrer  fora  do  município  de  Foz  do  Iguaçu  –
PR) e o destaque das retenções de tributos (quando aplicáveis).

6.6 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 título.

7. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

Centro de
Custo

Natureza
Orçamentária

Fonte de
Recurso

Convênio / Meta
Cód. Atividade

30301002 3070102 0401001 CTI.012

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

8.1 Das Obrigações da CONTRATADA:
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8.1.1 A CONTRATADA deverá  cumprir  com toda a  descrição  do serviço
constante  no  Termo  de  Referência  e  na  sua  proposta  comercial,
assumindo,  como  exclusivamente  seus,  os  riscos  e  as  despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

8.1.2 A CONTRATADA deverá  cumprir  com toda a  descrição  do serviço
constante  no  Termo  de  Referência  e  na  sua  proposta  comercial,
assumindo,  como  exclusivamente  seus,  os  riscos  e  as  despesas
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

8.1.3 O PRESTADOR se compromete a:
I.  Executar  os  serviços  conforme  especificações  deste  Termo  de
Referência  e  de  sua  proposta,  com  a  alocação  dos  empregados
necessários  ao  perfeito  cumprimento  das  cláusulas  contratuais,  além
de  fornecer  os  materiais  e  equipamentos,  ferramentas  e  utensíl ios
necessários,  na  qualidade  e  quantidades  especificadas  no  Termo  de
Referência e proposta;
II.  Reparar,  corrigir,  remover  ou  substituir,  às  suas  expensas,  no
total  ou em parte,  no prazo fixado pelo fiscal  do contrato,  os serviços
efetuados  em  que  se  verif icarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções
resultantes da execução;
III.  Responsabil izar-se  pelos  vícios  e  danos  decorrentes  da  execução
do  objeto,  de  acordo  com  os  artigos  14  e  17  a  27,  do  Código  de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).
IV.  Util izar  empregados  habil itados  e  com conhecimentos  básicos  dos
serviços  a  serem  executados,  em  conformidade  com  as  normas  e
determinações em vigor;
V.  Relatar  à  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  verif icada  no
decorrer da prestação dos serviços;
VI.  Guardar  sigilo  sobre  todas  as  informações  obtidas  em decorrência
do cumprimento do contrato;
VII.  Arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no
dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  proposta,  devendo
complementá-los,  caso  o  previsto  inicialmente  em  sua  proposta  não
seja satisfatório para o atendimento ao objeto;
VIII.  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;
IX.  Colaborar  com  a  fiscal ização  da  FUNDAÇÃO  PTI-BR  em  qualquer
fase da entrega do objeto deste instrumento;
X.  Responsabil izar-se  por  quaisquer  danos  pessoais  ou  materiais
causados  à  FUNDAÇÃO  PTI-BR  ou  a  terceiros  pelos  seus  empregados,
decorrente  de  sua  culpa  ou  dolo,  não  se  eximindo  dessa
responsabil idade,  ainda  que  a  execução  deste  Contrato  seja
fiscalizada pela FUNDAÇÃO PTI-BR;
XI.  Manter,  durante  o  período  de  vigência  do  Contrato,  em
compatibil idade  com  todas  as  condições  de  habil itação  e  qualif icação



Código do
documento

Revisão Data de
aprovação

Nº. de
páginas

FORM.CL.022 5.0 20/05/2021 8 de 13

FORMULÁRIO – TERMO REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS

técnica exigidas;
XII.  Não  subcontratar,  ceder  ou  transferir,  total  ou  parcialmente,  o
objeto  contratado  sem  a  aprovação  da  Fundação  PTI-BR,  além  do
permitido no Termo de Referência;
XIII.  Entregar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  estabelecidos,
fornecendo  todos  os  materiais  em quantidade,  qualidade  e  tecnologia
adequada,  com  observância  às  recomendações  aceitas  pela  boa
técnica, normas e legislação;

A CONTRATADA fica obrigada a apresentar,  nas etapas do cronograma
de  pagamento,  a  guia  de  recolhimento  do  FGTS  e  a  contribuição  do
INSS  incidente  sobre  o  salário  dos  funcionários  designados  para
prestação  dos  serviços  e  o  pagamento  será  realizado  somente  se
comprovada a regularidade desses documentos.

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  verif icadas  no serviço  executado,  para
que seja substituído, reparado ou corrigido;

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

8.2.4 Efetuar  o  pagamento  à  CONTRATADA no  valor  correspondente  à
prestação  dos  serviços,  no  prazo  e  forma  estabelecidos  no
Termo  de  Referência,  à  vista  das  notas  fiscais/faturas,
devidamente atestadas, nos prazos fixados.

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

8.2.6 Permitir  o  l ivre  acesso  da  CONTRATADA  às  dependências  da
Fundação  PTI-BR,  observadas  as  normas  de  segurança  da
Fundação  PTI-BR  e  da  Itaipu  Binacional  para  os  casos  em  que
sejam  requeridas  a  instalação,  a  substituição  ou  a  devolução
do(s) objeto(s);

8.2.7 Proporcionar  as  condições  necessárias  ao  pleno  cumprimento
das  obrigações  decorrentes  do  presente  Contrato,  isto  é,
àquelas previstas no termo de referência;
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8.2.8 A  Fundação  PTI  -  BR  não  responderá  por  quaisquer
compromissos  assumidos  pela  CONTRATADA  com  Terceiros,
ainda  que  vinculados  à  execução  do  presente  instrumento
contratual,  bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência  de  ato  da  CONTRATADA,  de  seus  empregados,
prepostos ou subordinados.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

9.2 São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras:
a) Não atender, sem justificativa, à convocação para a assinatura do contrato ou
retirada do instrumento equivalente
b) Apresentar documento falso
c) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente,
o processo de seleção de fornecedores
d) Afastar ou procurar afastar participante, por meio da violência, grave ameaça,
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo
e) Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico
f) Incorrer em inexecução contratual.

9.3 Para toda e qualquer ofensa aos deveres contratuais, poderão ser aplicadas, à
CONTRATADA,  sem prejuízos  da  responsabilidade  civil  e  criminal,  as  seguintes
sanções:
Advertência  para  faltas  leves,  assim  entendidas:  aquelas  que  não  acarretam
prejuízos significativos para o Contratante.
Multa  Moratória,  equivalente  a 0,333% (trezentos e trinta  e três milésimos por
cento) do valor atualizado no instrumento contratual, por dia de atraso.
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 avaliação competitiva, sem prejuízo de rescisão unilateral da avença.
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
execução do serviço por mais de 15 (quinze) dias úteis.

9.5  Como  forma  de  punir  certas  ocorrências  pontuais  da  CONTRATADA,  serão
aplicados os quadros a seguir, respeitando-se o limite para a aplicação de multas
estabelecida por este Termo de Referência,  independentemente da aplicação  de
outras penas.

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


Código do
documento

Revisão Data de
aprovação

Nº. de
páginas

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

13

FORMULÁRIO – TERMO REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS

9.6   A  caracterização  formal  da  “ocorrência”,  do  item  “DESCRIÇÃO  DA
OCORRÊNCIA” do “Quadro 2 – Infração”, será a notificação da CONTRATADA pela
Fiscalização 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

1
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade
de atendimento;

05

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

03

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

03

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

02

5
Deixar  de substituir  empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por
funcionário e por dia;

01

6

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;

04

7
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato
os prepostos previstos no edital/contrato;

01

9.7 Na aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de processos de
compras  e  impedimento  de  contratar  com  a  Fundação  PTI-BR  deverá  ser
considerada a dosimetria da penalidade, conforme tabela a seguir:

INFRAÇÃO PENA (MÁXIMA)
Não  atender,  sem  justificativa,  à  convocação  para 04 (quatro) meses
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assinatura  do  contrato  ou  retirada  do  instrumento
equivalente;
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

Parágrafo único - A sanção de suspensão do direito de participar de processos de
compras  e  impedimento  de  contratar  com a  Fundação  PTI-BR  para  o  caso  de
inexecução contratual deve ser aplicada apenas no caso de inadimplemento grave
ou que se entenda que não é dispensável de cumprimento.

9.8  As  sanções,  previstas  na  tabela  acima,  de  infração  e  pena,  poderão  ser
majoradas em 50% (cinquenta por cento), para cada agravante abaixo, até o limite
de 24 (vinte e quatro) meses, em decorrência dos seguintes termos:

I Quando restar comprovado que o fornecedor ou contratado tenha registro,
no Cadastro de Fornecedores da Fundação PTI-BR, de penalidade aplicada
em  decorrência  da  prática  de  qualquer  das  condutas  tipificadas  neste
instrumento,  nos  24  (vinte  e  quatro)  que  antecederam  o  fato  em
decorrência do qual será aplicada a penalidade;

II Quando restar comprovado que o fornecedor tenha sido desclassificado ou
inabilitado por não atender às condições do edital, quando for notória a
sua impossibilidade de atendimento ao estabelecido;

III Quando  o  fornecedor,  deliberadamente,  não  responder  às  diligências
destinadas  a esclarecer ou a complementar  a instrução do processo de
avaliação competitiva; ou

IV Quando restar comprovado que o fornecedor tenha prestado declaração
falsa  de  que  é  beneficiário  do  tratamento  diferenciado  concedido  em
legislação específica.

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

9.10  A  Fundação  PTI  -  BR  poderá  rescindir  o  instrumento  contratual  caso  o
montante correspondente à soma dos valores das multas moratórias ultrapassarem
10% (dez por cento) do valor total atualizado deste instrumento contratual.

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

9.12 As sanções de advertência e suspensão do direito de participar de processos
de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI - BR, por até 2 (dois)
anos, poderão ser aplicadas juntamente às sanções de multa, a depender do caso e
a sua aplicação, ainda que de forma cumulada, não exime a responsabilidade de
indenizar eventuais perdas e danos ocasionados à Fundação PTI – BR, decorrentes
do descumprimento contratual e/ou obrigação editalícia.

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

9.14 A Fundação PTI - BR reserva-se o direito de deduzir, dos valores devidos à
CONTRATADA, as multas aplicadas e a importância necessária ao ressarcimento de
danos e/ou prejuízos, que a mesma causar à Fundação PTI - BR ou a terceiros,
decorrente de sua culpa ou dolo.

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

9.16  A  aplicação  das  penalidades  previstas  deverá  ser  realizada  em  processo
administrativo,  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  à
CONTRATADA, observando o Regulamento de Compras, Contratações e Alienações
da Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil (RELC da Fundação PTI – BR).

9.17 A CONTRATADA poderá interpor defesa e apresentar e/ou requerer a produção
de provas, conforme o caso.
9.18 Da decisão final cabe recurso.
9.19 A não ocorrência das penalidades acima referidas não impede que a Fundação
PTI - BR rescinda, unilateralmente, o instrumento contratual.
9.20  No  caso  de  atraso  do  pagamento  por  parte  da  Fundação  PTI  -  BR,  a
CONTRATADA poderá exigir as penalidades 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.
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10.OUTRAS INFORMAÇÕES

10.1  Não se aplica.

11.DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A Fundação  Parque  Tecnológico  Itaipu  -  Brasil,  em cumprimento
à  Lei  Geral  de  Proteção  de  Dados  Pessoais  (13.709/2018),
esclarece  que  a  proposta  comercial  e  documentos  de  habil itação
dos  fornecedores  poderão  ser  disponibil izados  para  outros
participantes do processo de contratação tendo em vista o direito
destes em obter vistas dos elementos do processo indispensáveis
à defesa de seus interesses.

11.2  A  Norma  de  Compras,  Contratações  e  Alienações  da  Fundação
PTI-BR  e  as  Minutas  de  Contrato  util izadas  por  esta  Fundação
estão  disponíveis  no  link  https://pti.org.br/pt-br/compras-e-
licitacoes.

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste
documento:

Responsável Técnico: Marcelo Augusto Giongo
Área: CTI – Operacional
Data: 30/09/2021

Responsável pelo Centro de Custos: Silvana Gomes
Área: CTI-Negócios
Data: 30/09/2021


	1. Descrição do Serviço
	1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Consultoria em concepção de projetos de varejo em souvenires e na gestão, para atender às necessidades do Complexo Turístico Itaipu – Brasil gerido e administrado pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (Fundação PTI-BR).

	2. Justificativa da Necessidade da Contratação
	2.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Consultoria em concepção de projetos de varejo em souvenires e na gestão, para atender às necessidades do Complexo Turístico Itaipu – Brasil. Tal demanda está em consonância com as estratégicas de reposicionamento e reestruturação do negócio e consonante com o planejamento estratégico, bem como as iniciativas estratégicas da instituição. Estruturar o CTI como unidade de negócio - PI 601, Constituir o Complexo Turístico Itaipu, como unidade de negócio e um centro de lucro focado na oferta de produtos e no segmento turístico.
	2.2 O objetivo é estruturar um prognóstico com analise situacional, análise de ambiente competitivo, análise do trade turístico, criação de identidade das lojas, identidade de marca, definição de portfólio de produtos e banco de oportunidades/produtos/serviços para submissão em oportunidades de mercado, desenho de operação.
	2.3 Da necessidade da contratação de empresa com foco na inteligência estratégica para desenvolver negócios na construção de um portfólio e cases que propicie resultados importantes para assessorar nas estratégias do negócio. Considerando a necessidade do Complexo Turístico Itaipu, a contratação da consultoria de Projetos de Lojas de Gifts para atender toda experiência dos visitantes que deseja conhecer a Itaipu Binacional, exige uma atuação multidisciplinar com várias especialidade integradas que vão desde Arquitetura e Visual Merchandising de Varejo, Concepção e Gestão de Linha de Produtos, solução de Logística e de abastecimento, arquitetura fiscal e de faturamento, Gestão Financeira do Modelo de Negócios, Planejamento de Marketing e Branding, como possibilidade de gestão do empreendimento, faz necessário que a empresa integre todas as etapas em sua consultoria, proporcionando agilidade no processo de implantação, confiabilidade, segurança e resultado esperado na entrega.
	2.4 Dessa forma para atender as demandas estratégicas de reestruturação e posicionamento dos serviços de souverins do Complexo Turístico Itaipu. Justifica-se a presente contratação, considerando a complexidade da entrega e experiência necessária, em atendimento a ações atreladas a iniciativa estratégica PI 601.

	3. Especificação do Serviço
	3.1 Entrega 01: Diagnóstico
	3.1.1 Fase 1 – Análise Situacional

	Nesta fase será realizado analise e diagnóstico dos os seguintes pontos:
	• Sócio-Demográficos;
	• Sazonalidade;
	• Jornada em Foz do Iguaçu: Tempo médio na localidade, gasto médio diário, perfil de consumo local.
	• Lojas e produtos atuais do Complexo Turismo Itaipu: Mix, Curva ABC, Desempenho Total, Fornecedores, Análise Financeira.
	• Planejamento CTI 2021 e anos seguintes.
	• Identificação de temática, dimensões e outras intenções de novas lojas.
	• Interface com consultoria EXXMARTT.
	Entrega: documentação e apresentação da análise situacional.
	3.1.2 Fase 2 – Análise do ambiente competitivo

	Nesta fase será realizado analise e diagnóstico dos os seguintes pontos:
	• Lojas de atrações turísticas locais e seus produtos;
	• Mapeamento;
	• Visual Merchandising: Metragem, Conceitos, Equipes e Comunicação;
	• Benchmarking: Mix, Curva ABC, Despenho total, fornecedores, Experiência de Compra (Cliente Oculto);
	Entrega: documentação e apresentação da análise situacional.
	3.1.3 Fase 3 – Análise de dados secundários

	• Dados secundários da Secretaria de Turismo;
	• Dados secundários de outras atividades assemelhada em outras localidades;
	3.2 Entrega 02 – Identidade de Lojas e Portfolio de produtos
	3.2.1 Fase 4 – Criação de identidade de lojas

	• Conceito de Marca;
	• Brandbook;
	• Universo temático;
	• Visual Merchandising: Key visual, Memorial descritivo, Layouts e 3Ds;
	3.2.2 Fase 5 – Definição de portfólio de produtos

	• Detalhamento de desenvolvimento de produtos:
	• Mix: Categorias, Linhas, Grupos, Coleções;
	• Temas, Conceitos, Tendências, Estilos, Fichas Técnicas;
	• Precificação;
	• Fornecimento;
	Entrega: documentação e apresentação.
	3.3 Entrega 03 – Implantação e Operação
	3.3.1 Fase 6 – Definição da operação

	• Modelo de Negócio:
	• Gente;
	• Logística;
	• Fiscal;
	• Tecnologia;
	• Comunicação;
	• Omnichannel;
	Entrega: relatório final consolidado e apresentação.

	4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADO
	4.1 A CONTRATADA deverá ter experiência no tipo de serviço prestado, referente às atividades do presente objeto, garantindo condições técnicas e profissionais para a execução do serviço.
	4.2 A qualificação técnica da empresa deverá ser comprovada mediante apresentação de, pelo menos, 1 (um) Atestado de Capacidade Técnica, compatível com o objeto deste Termo de Referência, comprovando que a CONTRATADA prestou serviço semelhante ao objeto a ser contratado, fornecido por pessoa jurídica de Direito Público ou Privado.

	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 O prazo de execução contratual será de 4 (quatro) meses e de vigência do contrato de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, mediante Termo Aditivo.
	5.3 Despesas com a execução dos serviços (tais como: mão de obra, transporte, entrega, encargos, impostos de qualquer natureza), incidentes sobre o objeto do presente, são de inteira responsabilidade e risco da empresa CONTRATADA.
	5.4 As despesas relacionadas a locação de espaço físico, material de apoio aos participantes (caso necessário) e alimentação durante as atividades, são de responsabilidade da empresa CONTRATANTE.
	5.5 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Fundação PTI – BR, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

	6. Forma de Pagamento
	6.1 O pagamento será efetuado de acordo com o padrão da Fundação PTI, em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento do serviço, ou conforme negociação com a Contratada.
	6.2 O pagamento será realizado em 3 (três) parcelas, sendo a primeira na expedição do Termo de início, a segunda na entrega do Relatório de Diagnóstico e Identidade de Lojas e Portfolio de produtos, a última no relatório final e apresentação.
	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 (quando aplicável), a descrição detalhada dos serviços prestados, o local da prestação dos serviços (quando ocorrer fora do município de Foz do Iguaçu – PR) e o destaque das retenções de tributos (quando aplicáveis).
	6.6 A CONTRATADA, quando da formalização de sua Proposta Comercial, assumirá a responsabilidade de fazê-la com inclusão de todas as obrigações e encargos, ou seja, todos os custos incidentes para a consecução do objeto contratado, não podendo ser atribuída à Fundação PTI – BR nenhuma despesa adicional, a qualquer título.

	7. Dados orçamentários
	8. Obrigações da Contratada e Contratante
	8.1 Das Obrigações da CONTRATADA:
	8.1.1 A CONTRATADA deverá cumprir com toda a descrição do serviço constante no Termo de Referência e na sua proposta comercial, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
	8.1.2 A CONTRATADA deverá cumprir com toda a descrição do serviço constante no Termo de Referência e na sua proposta comercial, assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
	8.1.3 O PRESTADOR se compromete a:

	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 verificadas no serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
	8.2.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de colaborador especialmente designado;
	8.2.4 Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à prestação dos serviços, no prazo e forma estabelecidos no Termo de Referência, à vista das notas fiscais/faturas, devidamente atestadas, nos prazos fixados.
	8.2.5 Disponibilizar endereço de e-mail e contato telefônico;
	8.2.6 Permitir o livre acesso da CONTRATADA às dependências da Fundação PTI-BR, observadas as normas de segurança da Fundação PTI-BR e da Itaipu Binacional para os casos em que sejam requeridas a instalação, a substituição ou a devolução do(s) objeto(s);
	8.2.7 Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas previstas no termo de referência;
	8.2.8 A Fundação PTI - BR não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com Terceiros, ainda que vinculados à execução do presente instrumento contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.


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

	10. Outras Informações
	10.1 Não se aplica.

	11. Disposições gerais
	11.1 A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece que a proposta comercial e documentos de habilitação dos fornecedores poderão ser disponibilizados 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 utilizadas por esta Fundação estão disponíveis no link https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes.


