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1.  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1.1  Contratação de locação de itens de decoração de eventos conforme 

descrito para atender evento Agroday PTI em Medianeira da 

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

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

01 
Unidades de unifi las retráti l  com 

base 340 mm de diâmetro, 

borracha protetora para o 

piso, fi ta de 5cm de largura 

em pol iéster e 2m de 

comprimento, 

preferencialmente na cor 

preta. 

UN 20 

02 
Unidades de porta banners em tripé 

com garras, 1,8m. 

UN 65 

 

 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  Faz-se necessária à compra para uti l ização em evento Agroday PTI 

em novembro, os i tens não estão contemplados na ATA vigente  

que atenda outro município. 

3.  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatí cio entre os 

empregados da Contratada e a Administração, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoal idade e 

subordinação direta.  

3.2  Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 1 dia, 

pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fi scal ização do 

contrato, para efeito de posterior veri ficação de sua conformidade 

com as especificações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta. 

3.3  Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 1 dia , 

contados do recebimento provisório, após a veri ficação da 

qual idade e quantidade do material  e consequente aceitação 

mediante termo circunstanciado.  

3.4   Na hipótese de a veri ficação a que se refere o subitem anterior 

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

real izada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo.  
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3.5  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui  a 

responsabi l idade da contratada pelos prejuízos resultantes da 

incorreta execução do contrato.  

3.6  Todas as despesas com a execução dos  serviços, tais como: mão 

de obra, transporte al imentação com a entrega, encargos, 

impostos de qualquer natureza incidente sobre o objeto do 

presente, são de inteira responsabi l idade e risco da empresa 

contratada. 

 

4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADO 

4.1  Não se apl ica.  

 

5.  LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Entrega do material no dia 03/11 pois será levado para o local do evento que 

acontecerá em Medianeira.  

 

Endereço para entrega no dia 03/11 abaixo: 

Fundação Parque Tecnológico de Itaipu – FPTI-BR 

Avenida Tancredo Neves, 6731 – Bairro Itaipu – Foz do Iguaçu (PR) – CEP: 85.867-

900. 

Bloco 14 - Setor de Recebimento 

 

Retirada de devolução no dia 08/11.  

 

5.1  O prazo de execução dos serviços é de 2 dias corridos/úteis, 

contados da emissão do pedido de compras ou documento equivalente 

que o substitua. 

5.2  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.  

5.3  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.  
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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  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.  

6.4  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).  

6.5  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  

20101001 

 

3150102 0101021 DS.001 

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 veri ficadas no serviço executado, para 

que seja subst ituído, 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 estabelec idos no Termo 

de Referência, à vista das notas fiscais/faturas, devidamente 

atestadas, nos prazos fixados.  

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, a inda 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. 
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10.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

10.1  Imagens i lustrativas dos itens:  

 

Unifilas:  

 
 
 
 
 
 
 
 
Porta banners em tripé 
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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 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.  

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-l ici tacoes. 

 

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste 

documento: 

 

Responsável Técnico: Mirielen Samara 

Área: CI.DS 

Data: 18/10/21 

 

Responsável pelo Centro de Custos: Eduardo Castanheira Garrido 

Alves  

Área: Diretoria de Superintendência  

Data: 20/10/2021 


