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FORMULÁRIO – TERMO REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS

1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1.1 Contratação  de  empresa  para  prestação  de  serviço  de  transporte
de  valores  em  viaturas  blindadas,  sob  a  guarda  de  equipe  de
proteção armada e  qualif icada,  com os  requisitos  de  segurança e
em  conformidade  com  a  legislação  pertinente  para  atender  às
necessidades  da  Fundação  Parque  Tecnológico  Itaipu-Brasil
(Fundação PTI-BR).

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Fundação PTI-BR, entidade que administra o Complexo Turístico
Itaipu  –  CTI,  tem  a  atividade  de  cobrança  dos  passeios
educacionais.  Estas  cobranças  são realizadas  diariamente  e  como
envolve  volume  de  recursos  se  faz  necessário  contratar  empresa
especializada  em  transporte  de  valores.  Esta  contratação  visa
evitar  que  empregado  se  dirija  com  recursos  da  Entidade  para
deposito em banco credenciado pela Fundação PTI-BR.

3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

3.1 A prestação  de  serviço  pela  contratada  abrange  o recolhimento  e
entrega de  valores  em Domicil io,  nos  termos estabelecidos  neste
termo de Referência.

3.1.1 O recolhimento deverá ser de no mínimo 04 vezes ao mês.

3.1.2 Detalhamento da prestação de serviços a serem contratados:

Frequência:
01 (uma) vez na semana

Local do recebimento: Av. Tancredo Neves, 6702-CTI

Horário de recebimento: 14:00 às 16:00

Local de entrega: Centro de Foz do Iguaçu

Horário de entrega: Máximo 01 dia útil

Valor médio transportado por coleta: R$ 15.000,00

Maior valor transportado p/coleta - média anual: R$ 30.000,00

Média mensal no de milheiros de cédulas a serem
processados:

3

Média mensal no de milheiros de moedas a serem
processados:

0

Quantidade média mensal de coletas: 4
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3.1.3 Em correspondência específica a Fundação PTI-BR deverá indicar
a  Instituição  Financeira  que  deverá  ser  entregue  os  valores.
Para  efeito  de  proposta  considerar  como  trajeto  inicial  o
endereço citado no item 3.1.2 até o Centro de Foz do Iguaçu .

3.1.4 3.1.4. Em  caso  de  substituição/ampliação  de  Instituição
Financeira  a  Fundação  PTI-BR deverá  informar  por  escrito  os
novos  dados  bancários,  tanto  para  deposito  como  cobrança  de
tarifas e diferenças.

3.1.5 3.1.5. Caso  de  mudança  de  domicíl io  bancário  o  destino
deverá ser sempre na cidade de Foz do Iguaçu.

3.1.6 3.1.6. A  Fundação  PTI-BR  deverá  observar  as  eventuais
restrições  regionais  quanto  aos  horários  l imites  de
funcionamento das instituições bancárias.

3.1.7 3.1.7. Para  fins  de  mensuração  do  valor  da  prestação  de
serviço,  a  contratada  deverá  fornecer  proposta  para  três  tipos
de coletas:

a)  Rotineiro – transporte  cuja frequência é uma vez na semana, com

horários  predeterminados,  cujas  tarifas  são  exigidas  mensalmente  pela

Contratada, em valores fixos, independentemente do número de viagens

de carro-forte efetivamente realizadas pela Contratada.

b) Eventual – transporte solicitado pela Fundação PTI-BR  com, no mínimo

24(vinte e quatro) horas de antecedência.

c)  Especial  –  transporte  emergencial,  devendo  ser  solicitado  pela

Fundação PTI-BR com, no mínimo, 2 (duas) horas de antecedência.

3.2 A  remuneração  pelo  serviço  prestado  deverá  contemplar  os
seguintes itens:

Descrição da Tarifa Regra Valor/Percentual
Transporte rotineiro Por embarque R$
Transporte eventual Por embarque R$
Transporte especial Por embarque R$

Ad-Valorem Valores  declarados  na
guia  

%

Custódia moedas Valores custodiados %
Custódia cédulas Valores custodiados %
Processamento moedas Por milheiro R$
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Processamento cédulas Por milheiro R$

3.3 O  prazo  para  crédito  dos  valores  recolhidos  deverá  ser  no
máximo  01(um)  dia  útil  após  o  recolhimento,  data  da  qual  f luirá  o
prazo  para  a  compensação  de  títulos,  ressalvando  para  os  casos  de
cheques pré-datados.

3.4 Eventuais  diferenças entre o valor  declarado pela  Fundação  PTI-
BR e  o  valor  apurado  pela  Contratada  serão  regularizadas  mediante
débito  ou  crédito  na  conta  corrente  citada  em  correspondência
especifica, independente de prévio aviso.

3.5 A  contratada  deverá  informar  o  montante  da  transação
depositada.

3.6 A contratada deverá para efeito de apuração calcular  o valor dos
serviços prestados como Rotineiro  e para os demais casos informar o
percentual de acréscimo.

4. DA ENTREGA

4.1 Os  volumes  serão  entregues  no  destino  a  funcionários  que
representem a Instituição Financeira  indicada pela  Fundação  PTI-
BR,  os  quais  deverão  verif icar  a  inexistência  de  violação,
conferindo  os  respectivos  selos  e  demais  itens  de  segurança.
Caso  constatada  violação  ou  vestígio  de  violação  em  qualquer
malote  ou  volume  transportado,  os  mesmos  somente  serão
recebidos  e  abertos  na  presença  de  preposto  da  CONTRATADA  e
de  duas  testemunhas,  após  o  que  se  lavrará  termo  minucioso  da
ocorrência, onde constará, além de outros elementos, a descrição
do  estado  do  malote  ou  volume  recebido  e  do  que  neles  for
encontrado e que será assinado por preposto da CONTRATADA, da
Fundação  PTI-BR  e  pelas  testemunhas  que  a  tudo  tenham
presenciado.

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADO

A qualificação técnica será comprovada mediante:
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5.1 Prova de autorização para funcionamento  como empresa especializada em
prestar  serviços  de  vigilância  e  segurança,  concedida  pelo  Ministério  da
Justiça (MJ), com base na Lei nº. 7.102/83, alterada pela Lei nº. 9.017/95,
Decreto nº. 89.056/83 alterado pelo Decreto nº. 1.592/95 e Portaria MJ nº.
992, de 25/10/95, Portaria  3233/2012 – DG/DPF.

5.2 Certif icado  de  Segurança,  nos  termos  da  legislação  em  vigor,
emitido  pelo  Departamento  de  Polícia  Federal,  comprovando  que
o  proponente  está  apto  a  prestar  serviços  de  transporte  de
valores.

5.3 Indicação  das  instalações  da  Empresa,  através  da  apresentação
de  Alvará de Funcionamento e  Atestado de Regularidade do
Corpo de Bombeiros;

5.4 Apresentação  de  documentos  que  comprovem  profissionais  com
experiência  e  com  os  cursos  e  reciclagem  em  vigor,  de
acordo com a Portaria 3233/12DG/DPF.

5.5 Apresentação de no mínimo 1 (uma) certidão de capacidade
técnica ,  ou  mais,  fornecido  por  Pessoa  Jurídica  de  Direito
Público  ou  Privado,  que  comprove  que  a  empresa  prestou
serviços compatíveis com o objeto desta cotação.

6. LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

6.1 A  coleta  dos  valores  deverá  ser  executada  nas  dependências  da
Fundação  PTI  –  BR,  no  Complexo  Turístico  Itaipu,  localizado  na
Avenida Tancredo Neves, 6702 – CEP: 85.856-970 – Bairro Itaipu
–  Foz  do  Iguaçu  (PR).  E  os  valores  deverão  ser  transportados  e
depositados  em  Instituição  Bancária  a  ser  informada  após  a
assinatura do Contrato, conforme subitem 3.1.3.

6.2 O  prazo  de  execução  dos  serviços  é  de  12  (doze)  meses,
contados da data a ser definida no Termo de Início do Contrato.

6.3 Todas  as despesas  com a execução  dos  serviços  (tais  como: mão
de  obra,  transporte,  alimentação,  entrega,  encargos,  impostos  de
qualquer  natureza),  incidentes  sobre  o  objeto  do  presente,  são  de
inteira responsabil idade e risco da empresa CONTRATADA.
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6.4 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.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado mensalmente em até 15 (quinze) dias
corridos, a contar do aceite do documento fiscal.

7.1.1 A  medição  dos  serviços  será  mensal,  iniciando  após  30  dias  do
Termo  de  Início  do  contrato.  A  apuração  dos  valores  será  por
meio  da  Guia  de  Transporte  de  Valores,  que  deverá  ser  emitida
em cada coleta. No final  do período, a Contratada deverá enviar
o  relatório  de  coletas  para  a  Fiscal ização  do  Contrato,  que  fará
a  conferência  com  as  guias,  emitirá  o  pedido  de  compra  e
solicitará à Contratada a emissão das notas.

7.2 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.

7.3 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.

7.4 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).

7.5 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.

8. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

Centro de
Custo

Natureza
Orçamentária

Fonte de
Recurso

Convênio / Meta
Cód. Atividade

30301004 3180102 0401001 CTI.014
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

9.1 Das Obrigações da CONTRATADA:

9.1.1 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.

9.1.2 Realizar  a  coleta  de  malotes  contendo  valores  dentro  do  prazo
acordado  com  os  respectivos  relacionados  nesse  Termo  de
Referência nos horários estabelecidos pela Fundação PTI-BR.

9.1.3 Receber  os  malotes  de  valores,  entregues  para  transporte,
certif icando-se  de  que  estão  devidamente  acondicionados,
emitindo o competente recibo ou documento equivalente.

9.1.4 A Contratada  se  obriga  a  emitir  a  Guia  de  Transporte  de  Valores
–  GTV,  que  consiste  em  documento  fiscal  para  transportar
valores  que  comprova  a  saída  ou  ingresso  de  malotes  nas
dependências  da  Contratada,  Banco  ou  nos  pontos  definidos
pela  Fundação  PTI-BR,  e  invólucros  específicos.  Neste
documento deverá constar no  mínimo:

a) Número do documento;
b) Origem/Destino;
c) Data e hora de entrega;
d) Assinatura do preposto da contratada.
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9.1.5 Garantir  que  os  malotes  e  volumes  recebidos  sejam
transportados e entregues no destino sem violação.

9.1.6 Designar  por  escrito,  no  ato  do  recebimento  da  Autorização  de
Fornecimento,  preposto(s)  que  tenha(m)  poder(es)  para
resolução  de  possíveis  ocorrências  durante  execução  dos
serviços contratados.

9.1.7 Providenciar,  no  prazo  máximo  de  24  (vinte  e  quatro)  horas  da
comunicação  formal  da  Fundação  PTI-BR,  a  correção  de
qualquer irregularidade na prestação dos serviços.

9.1.8 Fornecer,  sem  ônus  adicionais,  em  número  e  qualidade
adequados,  todos  os  materiais  util izados  na  prestação  dos
serviços,  tais  como  impressos  de  guias  de  transporte,  malotes,
lacres e outros,  os quais  deverão oferecer a máxima segurança,
sendo  previamente  submetidos  ao  exame  da  Fundação  PTI-BR.
Cabe  à  CONTRATADA a  distribuição  do  material,  não  podendo  a
sua  falta  ser  justif icativa  para  a  não  realização  dos  serviços
contratados.

9.1.9 Efetuar  o  transporte  de  valores  em  veículos  especiais  (carros-
fortes),  acompanhados  por  vigilantes,  na  forma  da  legislação
específica,  normas  da  Susep,  e  em  futuros  disposit ivos  legais
que  venham  a  regulamentar  a  matéria,  obedecida  a
programação  de  transportes  apresentada  pela  Fundação  PTI-BR
e segundo as normas de segurança por ela praticadas.

9.1.10 Guardar  sigilo  sobre  rotas,  valores,  normas  de  segurança
praticadas  pela  Fundação  PTI-BR e todas as demais  informações
que  possam por  em risco  a  segurança dos  bens  transportados  e
a  integridade  física  dos  seus  empregados,  dos  funcionários  da
Fundação PTI-BR ou de terceiros.

9.1.11 Responsabil izar-se pelos  danos causados  diretamente  a  Fundação
PTI-BR ou  a  terceiros,  decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na
execução  do  contrato,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa
responsabil idade,  a  fiscalização  da  Fundação  PTI-BR em  seu
acompanhamento.

9.1.12 Responsabil izar-se,  diretamente  perante  a  Fundação  PTI-BR,
independente  da  ocorrência  de  culpa  ou dolo,  pelos  valores  que
lhe forem confiados para a realização dos serviços, objeto deste
documento.  Esses  valores,  para  todos  os  efeitos,
corresponderão  ao  valor  declarado  pela  Fundação  PTI-BR
(exarado  nas  guias  de  transporte  de  valores  ou  documentos
equivalentes), que a CONTRATADA reconhecerá como exato.
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9.1.13 Ressarcir  os  valores  relativos  a  sinistros  não  cobertos  por
seguro,  total  ou  parcialmente,  e  a  parcela  referente  à
participação  obrigatória  dos sinistros  com cobertura securitária,
no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  contados  da  data  do  sinistro,
observadas  as  atualizações  previstas  pela  Susep.  Após  esse
prazo,  a  CONTRATADA  deverá  efetuar  o  pagamento  em  até  03
(três)  dias  úteis,  em uma  única  parcela,  dos  valores  referentes
ao  sinistro,  que  serão  corrigidos  desde  a  data  do  evento  pela
taxa CDI,  util izando  a taxa  de fechamento do CDI do último dia
anterior ao sinistro e a taxa de fechamento do CDI no último dia
anterior à data do efetivo pagamento.

9.1.14 Encaminhar a Fundação PTI-BR, quando solicitado, ou sempre que
houver pagamento parcelado,  cópia autenticada do comprovante
de  pagamento  dos  prêmios  (boleto  bancário)  de  seguros  dos
valores, transportados em carro-forte.

9.1.15 Recrutar  em  seu  nome  e  sob  sua  inteira  responsabil idade,  de
acordo  com  a  legislação  trabalhista  vigente,  sem  qualquer
solidariedade  da  Fundação  PTI-BR,  empregados  habil itados  e
necessários à execução dos serviços objeto deste contrato.

9.1.16 Manter  equipe  treinada  para  a  realização  dos  serviços  objeto  do
presente contrato. A qualquer tempo, a pedido da Fundação PTI-
BR,  a  CONTRATADA  deverá  apresentar  a  documentação
comprobatória das exigências contidas neste item.

9.1.17 Arcar  com  todos  os  impostos,  taxas  e  contribuições  devidas  em
decorrência  do  presente  contrato,  bem  como  com  todas  as
obrigações  sociais,  trabalhistas,  f iscais  e  previdenciárias,
inclusive  as  decorrentes  de  acidentes,  indenizações,  multas,
seguros,  pagamentos  a  fornecedores  diretos,  normas  de  saúde
pública,  assim  como  todas  as  demais  obrigações  pertinentes,
apresentando,  quando  solicitada,  comprovação  do  cumprimento
das obrigações aqui citadas.

9.1.18 Manter em dia todos os direitos pecuniários  de seus empregados,
tais  como: horas-extras, indenizações e outras vantagens,  como
também  se  responsabil izar  por  qualquer  ônus  decorrente  de
possível  chamamento  da  Fundação  PTI-BR em  juízo,  como
litisconsorte,  em  ações  trabalhistas  ou  de  reparação  civil  em
decorrência  da  execução  dos  serviços.  A  inadimplência  da
CONTRATADA  com  referência  aos  encargos  com  obrigações
trabalhistas  e/ou  previdenciária  não  transfere  a  Fundação  PTI-
BR a  responsabil idade  por  seu  pagamento.  Caso  venha  a
Fundação  PTI-BR a  satisfazê-los  ser-lhe-á  dado  o  direito  de
regresso.

9.1.19 Manter,  durante toda a execução do contrato,  todas  as condições
que culminaram em sua habil itação.  Manter os seus empregados
identif icados por crachá quando da execução dos serviços.
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9.1.20 Cientif icar  imediatamente  e  formalmente  a  Fundação  PTI-BR,
sobre  qualquer  anormalidade  verif icada  na  execução  dos
serviços,  mantendo  entendimentos  com  vistas  a  evitar
interrupções dos mesmos.

9.1.21 Manter  em  perfeitas  condições  de  uso  os  veículos  a  serem
util izados  na  execução  dos  serviços  contratados,  entendido  que
não  será  considerado  motivo  para  exoneração  da
responsabil idade da CONTRATADA, a falta ou falha de veículo de
transporte de pessoal ou de equipe de proteção.

9.1.22 Manter  entendimento  com a  Fundação  PTI-BR,  objetivando  evitar
interrupções  ou  paralisações  na  execução  dos  serviços  ou  nas
atividades do próprio CONTRATANTE.

9.1.23 A  inobservância  do  prazo  fixado  para  apresentação  da
garantia  acarretará  a  aplicação  de  multa  de  0,07%  (sete
centésimos  por  cento)  do  valor  do  contrato  por  dia  de  atraso,
observado o máximo de 2% (dois por cento).

9.1.24 Atraso  superior  a  25  (vinte  e  cinco)  dias  do  prazo  fixado
para  apresentação  da  garantia  autoriza,  à  Fundação  PTI-BR,  a
promover  a  rescisão  do  contrato  por  descumprimento  ou
cumprimento irregular de suas cláusulas.

9.1.25 A vigência  da garantia  terá início na data de assinatura do
Contrato  e  validade  até  o  cumprimento  integral  das  obrigações
contratuais assumidas.

9.1.26 A  apólice  de  seguro-garantia  ou  a  carta  de  fiança  deverá
ser  contratada  e  emitida  no  Brasil,  em  termos  e  condições
vigentes e aceitáveis pela Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP)  ou  Banco  Central  do  Brasil.  As  despesas  com  a
obtenção dessas garantias correrão por conta da CONTRATADA e
sua renovação deverá ser  providenciada quando vencida,  sob as
mesmas condições citadas.

9.1.27 A  CONTRATADA  deverá  providenciar  endosso  à  Apólice  de
Seguro-Garantia ou aditivo à Carta de Fiança Bancária, toda vez
que  o  valor  do  Contrato  sofrer  alteração,  encaminhando-os  à
Fundação PTI-BR.

9.1.28 O  garantidor  não  é  parte  interessada  para  figurar  em
processo  administrativo,  instaurado  pelo  contratante,  com  o
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

9.1.29 A  garantia  prestada  pelo  contratado  será  liberada  ou
restituída  após  a  execução  e  o  recebimento  definitivo  do  objeto
contratual  e,  quando  em  dinheiro,  atualizada  monetariamente
pelo índice da caderneta de poupança.

9.1.30 A Fundação PTI-BR não executará a garantia nas seguintes
hipóteses:

I Caso fortuito ou força maior;
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II Alteração,  sem  prévia  anuência  da  seguradora  ou  do
fiador, das obrigações contratuais;

III Descumprimento  das  obrigações  pela  contratada
decorrente de atos ou fatos da Fundação PTI-BR;

IV Prática  de  atos  i l ícitos  dolosos  por  funcionários  da
Fundação PTI-BR.

9.1.31 Em nenhuma  hipótese  a  CONTRATADA  terá  o  direito  de  retenção
sobre os volumes e malotes transportados,  constituindo  esbulho
possessório  a  recusa  da  entrega  dos  bens  que  lhe  forem
confiados,  além  de  incidirem  as  penalidades  previstas  no
instrumento contratual.

9.1.32 A  CONTRATADA  se  obriga  a  efetuar  a  reciclagem  dos  vigilantes
envolvidos no serviço objeto deste contrato, conforme legislação
vigente,  por  intermédio  de  empresas  de  treinamento
devidamente  autorizadas,  bem  como  providenciar,  no  mesmo
prazo e à  sua expensa,  a  renovação do exame de saúde física  e
mental  dos  referidos  vigilantes.  A  qualquer  tempo,  a  pedido  da
Fundação  PTI-BR,  a  CONTRATADA  deverá  apresentar  a
documentação  comprobatória  das  exigências  contidas  neste
inciso.

9.1.33 Ocorrendo  sinistro,  a  CONTRATADA,  no  prazo  de  02  (dois)  dias
úteis  contados  da  data  da  ocorrência,  deverá  apresentar  a
Fundação PTI-BR o respectivo Boletim de Ocorrência Policial.

9.1.34 A  CONTRATADA  não  poderá,  sob  qualquer  pretexto,  util izar  o
nome  da  Fundação  PTI-BR e  Itaipu  Binacional,  os  serviços  e  os
recursos  a  ela  fornecidos,  como  forma  de  public idade,
propaganda  e/ou  qualquer  outra  forma  de  divulgação,  sem  o
consentimento expresso e formal deste.

9.1.35 A  CONTRATADA  deverá  possuir  e  manter  atualizado  o  Auto  de
Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros  –  AVCB  para  as  respectivas
bases  operacionais  vinculadas  ao  contrato,  devendo  ainda
apresentar:  proteção  contra  incêndio;  equipamentos  que
obedeçam às Normas Brasileiras e/ou aos regulamentos técnicos
do  Instituto  Nacional  de  Metrologia,  Normalização  e  Qualidade
Industrial  –  INMETRO,  suficientes  para  combater  o  fogo  em seu
início, bem como pessoas treinadas para a util ização correta dos
referidos equipamentos .

9.1.36 A  CONTRATADA  deverá  manter  sistema  de  comunicação  entre  os
carros-fortes  e  bases  operacionais  (Portaria  n.o  3233/2012  –
Art.20, V, do Departamento de Polícia Federal).

9.1.37 Para  a  realização  dos  serviços,  a  CONTRATADA  deverá  util izar
carros-fortes  dotados  de  fechadura  randômica,  que  permita  a
abertura estática com dois usuários, passível  de auditoria  e com
código que garanta o fechamento do cofre.
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9.1.38 A  CONTRATADA  deverá  manter  o  numerário  dentro  do  cofre
interno do carro-forte durante o trajeto.

9.1.39 Não  se  admitirá  a  existência  de  outra  transportadora  de  valores
no  mesmo  endereço  da  base  operacional  CONTRATADA,
responsável pela prestação dos serviços deste contrato.

9.1.40 Os  compartimentos  util izados  pela  CONTRATADA  para  a  custódia
de  armas  e  munições  deverão  ser  ambientes  desprovidos  de
basculantes  e  janelas  e  serem dotados,  no  mínimo,  de  sensores
de  detecção  de  movimento,  além de  possuir  porta  blindada  nos
acessos.

9.1.41 A  CONTRATADA  deverá  manter,  durante  a  vigência  do  contrato,
seguro de vida  em grupo  assegurando aos  vigi lantes  pelo  inciso
VI,  do  artigo  20,  da  Portaria  3233/2012  –  DPF,  apresentando  a
Fundação PTI-BR a respectiva apólice, quando solicitado.

9.1.42 Como  ferramenta  de  segurança,  será  elaborado  um  sistema  de
senha  verbal,  contendo  04  (quatro)  dígitos.  O  representante  da
CONTRATADA  no  ato  das  coletas  deverá  informar  os  02  (dois)
primeiros  números  e  o  representante  do  CONTRANTE  deverá
informar  os  02  (dois)  últimos,  tendo  a  confirmação  do  número
total deve-se ser feito a coleta dos valores .

9.2 Das Obrigações da CONTRATANTE:
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9.2.1 Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas;

9.2.2 Comunicar  à  CONTRATADA,  por  escrito,  sobre  imperfeições,
falhas  ou irregularidades  verif icadas  no serviço  executado,  para
que seja substituído, reparado ou corrigido;

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

9.2.4 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.

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

9.2.6 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);

9.2.7 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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9.2.8 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.

9.2.9 Indicar,  formalmente,  o  gestor  e/ou  o  fiscal  para
acompanhamento da execução contratual.

9.2.10 Designar  local  seguro  e  discreto  para  o  estacionamento  do
veículo a ser util izado para o recolhimento de valores.

9.2.11 Os  valores,  a  serem  transportados,  deverão  ser  acondicionados
pela Fundação PTI-BR em malotes fornecidos pela CONTRATADA,
fechados  pela  Fundação  PTI-BR com  selos  de  segurança
numerados, contendo, externamente, etiquetas que identif iquem
ser da  Fundação  PTI-BR, além do valor contido em cada malote,
salvo  no  caso  de  volumes  contendo  moedas  metálicas  que
poderão  ser  entregues  fora  do  acondicionamento  normal  em
malotes, desde que convenientemente fechados.

9.2.12 Entregar, nos dias e horários previamente definidos,  os valores a
serem recolhidos em invólucros fornecidos pela Contratada.

9.2.13 Designar  pessoa  autorizada,  com  conhecimento  do  segredo  do
cofre, para acompanhar o recolhimento dos valores.

9.2.14 Cobrar  comprovante  de  entrega  dos  valores  a  serem
transportados.

10.SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 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  .

https://pti.org.br/pt-br/compras-e-licitacoes
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10.2 São  consideradas  condutas  reprováveis  e  passíveis  de  sanções,

dentre outras:

 Não  atender,  sem  justif icativa,  à  convocação  para  a

assinatura  do  contrato  ou  retirada  do  instrumento

equivalente.

 Apresentar documento falso; 

 Frustrar  ou  fraudar,  mediante  ajuste,  combinação  ou

qualquer  outro  expediente,  o  processo  de  seleção  de

fornecedores; 

 Agir  de  má-fé  na  relação  contratual,  comprovada  em

processo específico;

 Incorrer em inexecução contratual.

10.3 Para toda e qualquer ofensa aos deveres contratuais,  poderão ser

aplicadas,  à  CONTRATADA,  sem  prejuízos  de  responsabil idade

civil  e criminal,  as seguintes sanções: 

I  -  Advertência  para  faltas  leves,  assim  entendidas:  aquelas  que

não acarretem prejuízos, significativos, para o Contratante;

II  -  Multa  Moratória  equivalente  a  0,333%  (trezentos  e  trinta  e

três milésimos por cento) do valor a receber, por dia de atraso;

III  -  Multa  compensatória  de  10%  (dez  por  cento)  do  valor  a

receber,  no  caso  de  inexecução  total  do  instrumento  contratual

ou  por  ato  que  frustre  ou  fraude  a  avaliação  competitiva,  sem

prejuízo da rescisão unilateral da avença;

IV  -  Suspensão  do  direito  de  participar  de  processos  de  compras
e  impedimento  de  contratar  com  a  Fundação  PTI-BR  por  até  2
(dois) anos.
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10.4 A  inexecução  total  ou  parcial  do  contrato  pode  acarretar  a  sua
rescisão,  respondendo,  a  parte  que  causou,  às  consequências
contratuais e às previstas em lei.

10.5 Considera-se, como inexecução total do instrumento contratual,  o
atraso na execução do serviço por mais de 10 (dez) dias corridos.

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

Parágrafo  Único  -  A  caracterização  formal  da  “ocorrência”,  do  item

“DESCRIÇÃO  DA  OCORRÊNCIA”  do  “Quadro  2  –  Infração”,  será  a

notif icação  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 1% do valor da parcela mensal do
contrato

2 2% do valor da parcela mensal do
contrato

3 4% do valor da parcela mensal do
contrato

4 6% do valor da parcela mensal do
contrato

5 10% do valor da parcela mensal do
contrato

Quadro 2 – Infração

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA GRAU

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão
corporal ou consequências letais, por ocorrência.

05

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

04
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Manter  funcionário  sem  qualificação,  que  se  conduza  de  modo
inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço;

05

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

02

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

02

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

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

01

Não cumprir  com os prazos de entrega especificados  neste
termo.

04

10.7 Na  aplicação  da  sanção  de  suspensão  do  direito  de  participar  de
avaliação  competit iva  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 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
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10.8 A  sanção  de  suspensão  do  direito  de  participar  de  avaliação
competitiva 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.

10.9 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 a CONTRATADA, tenha registro, no Cadastro

de  Fornecedores  da  FUNDAÇÃO  PTI-BR,  de  penalidade  aplicada  em

decorrência  da  prática  de  quaisquer  das  condutas  tipificadas  neste

instrumento,  nos 24 (vinte e quatro) meses 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.



Código do
documento

Revisão Data de
aprovação

Nº. de
páginas

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

21

FORMULÁRIO – TERMO REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS

10.10 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.

10.11 Se  a  multa  aplicada  não  for  suficiente  para  cobrir  os  prejuízos
causados  à  FUNDAÇÃO  PTI-BR,  poderá  esta,  justif icadamente,
requerer a diferença a que tem direito.

10.12 As  sanções  de  advertência  e  suspensão  do  direito  de  participar
de  avaliação  competit iva  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  da  sua
aplicação,  ainda  que  de  forma  cumulada,  não  exime  a
responsabil idade  de  indenizar  eventuais  perdas  e  danos
ocasionados à FUNDAÇÃO PTI-BR decorrentes do descumprimento
contratual e/ou obrigação edital ícia.

10.13 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.

10.14 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.

10.15 As  penalidades  estabelecidas  nesta  cláusula  não  excluem
nenhuma  outra  prevista  em  lei,  nem  a  responsabil idade  da
CONTRATADA  por  perdas  e  danos  que  causar  à  FUNDAÇÃO  PTI-
BR.

10.16 Na  contagem  dos  prazos  estabelecidos  neste  instrumento
contratual,  excluirse-á  o  dia  do  início,  incluir-se-á  o  vencimento
e considerar-se-ão os dias úteis consecutivos.

10.17 A  aplicação  das  penalidades  previstas  deverá  ser  realizada  em
processo  administrativo,  que  assegurará  o  contraditório  e  a
ampla defesa à CONTRATADA, observando o art. 79 do RELC.

10.18 A  CONTRATADA  poderá  interpor  defesa  e  apresentar  e/ou
requerer a produção de provas, conforme o caso.

10.19 Da decisão final cabe recurso.

10.20 A  não  ocorrência  das  penalidades  acima  referidas  não  impede
que  a  FUNDAÇÃO  PTI-BR  rescinda,  unilateralmente,  o
instrumento contratual.
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10.21 Na  aplicação  das  sanções  serão  consideradas  as  seguintes

condições:

a) razoabil idade  e  proporcionalidade  entre  a  sanção,  a  gravidade

da infração e o vulto econômico da contratação;

b) os danos resultantes da infração;

c) reincidência,  assim  entendida  como  a  repetição  de  infração  de

igual natureza;

d) outras  circunstâncias  gerais  agravantes  ou  atenuantes  em  face

do caso concreto.
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11.OUTRAS INFORMAÇÕES

11.1 A  relação  contratual  poderá  ser  prorrogada  até  o  l imite  de  60
meses, conforme artigo 63 da NCCA.

12.DOS SEGUROS

12.1 A  CONTRATADA  deverá  manter  todos  os  valores  em  seu  poder,
durante  o  transporte  e/ou  custódia  ou  qualquer  outra
circunstância  em  que  estejam  sob  sua  responsabil idade,
permanentemente  cobertos  por  seguros  adequados  e  compatíveis
com  os  riscos  inerentes  atualizando  as  respectivas  coberturas
sempre que necessário.

12.2 Os seguros contratados  deverão cobrir  inclusive  a infidel idade  de
empregado da CONTRATADA.

12.3 A apólice  relativa a tais  seguros deverá indicar:  o valor  segurado
do  numerário  transportado  por  carro-forte,  o  valor  segurado  do
numerário  em  custódia  (casa-forte),  nos  respectivos  endereços
de  guarda;  o  prazo  para  ressarcimento  em caso  de  sinistro;  e  o
índice de atualização a ser aplicado.

12.4 A  CONTRATADA  deverá  apresentar  a  Fundação  PTI-BR a  apólice
completa  relativa  a  tais  seguros  e  os  respectivos  comprovantes
de  quitação  do  correspondente  prêmio,  boleto  bancário,  na
assinatura  do  contrato  e  como  pré-requisito  à  contratação;  e
reapresentá-la,  no  caso  de  alteração  dos  valores  segurados,  ou
sempre que solicitado pela Fundação PTI-BR.

12.5 Quando  houver  pagamento  parcelado,  deverá  apresentar  original
ou  cópia  autenticada  dos  comprovantes  de  pagamento  do  prêmio
(boleto  bancário)  efetivados  até  a  data  da  assinatura  do
contrato.

12.6 Todas  as  despesas/impostos/pagamentos  relativos  aos  referidos
seguros correrão exclusivamente por  conta  e responsabil idade da
CONTRATADA,  inclusive  quanto  à  franquia  incidente  em  caso  de
sinistro.

12.7 A  existência  do  seguro  não  isenta  a  CONTRATADA  da  integral
responsabil idade,  perante  a  Fundação  PTI-BR,  pelos  valores  em
seu poder.
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12.8 Será  assegurada  a  condução  de  valores  nos  dois  sentidos  do
percurso.  A  CONTRATADA  obriga-se  a  indenizar  a  Fundação  PTI-
BR por  quaisquer  prejuízos  ocorridos  durante  a  execução  dos
serviços  contratados,  independentemente  de  culpa  ou  dolo,  não
cabendo  alegar  o  eventual  não  pagamento  pela  seguradora,  para
isentar-se da obrigação de indenizar.

12.9 Havendo  o  pagamento  pela  seguradora,  a  CONTRATADA  deve
efetuar o repasse do valor a Fundação PTI-BR na mesma data.

13.  DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL

13.1 É aplicável  a  presente contratação a Lei  nº.  7.102/1983, Portaria
3.233/2012  da  Polícia  Federal,  bem  como  outras  correlatas  ao
transporte de valores.

13.2 Outras  informações  relativas  à  área  de  transporte  de  valores
Coordenação-Geral  de  Controle  de  Segurança  Privada  –
CGCSP/DPF, Susep – Superintendência de Seguros Privados .

14.DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 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.

14.2  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: Lisandra Karolyne de Sousa
Área: CTI - Vendas
Data: 24/09/2021

Responsável pelo Centro de Custos: Silvana Gomes
Área: CTI - Negócios
Data: 24/09/2021


	1. Descrição do Serviço
	1.1 Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de valores em viaturas blindadas, sob a guarda de equipe de proteção armada e qualificada, com os requisitos de segurança e em conformidade com a legislação pertinente para atender às necessidades da Fundação Parque Tecnológico Itaipu-Brasil (Fundação PTI-BR).

	2. Justificativa da Necessidade da Contratação
	2.1 A Fundação PTI-BR, entidade que administra o Complexo Turístico Itaipu – CTI, tem a atividade de cobrança dos passeios educacionais. Estas cobranças são realizadas diariamente e como envolve volume de recursos se faz necessário contratar empresa especializada em transporte de valores. Esta contratação visa evitar que empregado se dirija com recursos da Entidade para deposito em banco credenciado pela Fundação PTI-BR.

	3. Especificação do Serviço
	3.1 A prestação de serviço pela contratada abrange o recolhimento e entrega de valores em Domicilio, nos termos estabelecidos neste termo de Referência.
	3.1.1 O recolhimento deverá ser de no mínimo 04 vezes ao mês.
	3.1.2 Detalhamento da prestação de serviços a serem contratados:
	3.1.3 Em correspondência específica a Fundação PTI-BR deverá indicar a Instituição Financeira que deverá ser entregue os valores. Para efeito de proposta considerar como trajeto inicial o endereço citado no item 3.1.2 até o Centro de Foz do Iguaçu.
	3.1.4 3.1.4. Em caso de substituição/ampliação de Instituição Financeira a Fundação PTI-BR deverá informar por escrito os novos dados bancários, tanto para deposito como cobrança de tarifas e diferenças.
	3.1.5 3.1.5. Caso de mudança de domicílio bancário o destino deverá ser sempre na cidade de Foz do Iguaçu.
	3.1.6 3.1.6. A Fundação PTI-BR deverá observar as eventuais restrições regionais quanto aos horários limites de funcionamento das instituições bancárias.
	3.1.7 3.1.7. Para fins de mensuração do valor da prestação de serviço, a contratada deverá fornecer proposta para três tipos de coletas:

	3.2 A remuneração pelo serviço prestado deverá contemplar os seguintes itens:
	3.3 O prazo para crédito dos valores recolhidos deverá ser no máximo 01(um) dia útil após o recolhimento, data da qual fluirá o prazo para a compensação de títulos, ressalvando para os casos de cheques pré-datados.
	3.4 Eventuais diferenças entre o valor declarado pela Fundação PTI-BR e o valor apurado pela Contratada serão regularizadas mediante débito ou crédito na conta corrente citada em correspondência especifica, independente de prévio aviso.
	3.5 A contratada deverá informar o montante da transação depositada.
	3.6 A contratada deverá para efeito de apuração calcular o valor dos serviços prestados como Rotineiro e para os demais casos informar o percentual de acréscimo.

	4. DA ENTREGA
	4.1 Os volumes serão entregues no destino a funcionários que representem a Instituição Financeira indicada pela Fundação PTI-BR, os quais deverão verificar a inexistência de violação, conferindo os respectivos selos e demais itens de segurança. Caso constatada violação ou vestígio de violação em qualquer malote ou volume transportado, os mesmos somente serão recebidos e abertos na presença de preposto da CONTRATADA e de duas testemunhas, após o que se lavrará termo minucioso da ocorrência, onde constará, além de outros elementos, a descrição do estado do malote ou volume recebido e do que neles for encontrado e que será assinado por preposto da CONTRATADA, da Fundação PTI-BR e pelas testemunhas que a tudo tenham presenciado.

	5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADO
	A qualificação técnica será comprovada mediante:
	5.1 Prova de autorização para funcionamento como empresa especializada em prestar serviços de vigilância e segurança, concedida pelo Ministério da Justiça (MJ), com base na Lei nº. 7.102/83, alterada pela Lei nº. 9.017/95, Decreto nº. 89.056/83 alterado pelo Decreto nº. 1.592/95 e Portaria MJ nº. 992, de 25/10/95, Portaria 3233/2012 – DG/DPF.
	5.2 Certificado de Segurança, nos termos da legislação em vigor, emitido pelo Departamento de Polícia Federal, comprovando que o proponente está apto a prestar serviços de transporte de valores.
	5.3 Indicação das instalações da Empresa, através da apresentação de Alvará de Funcionamento e Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros;
	5.4 Apresentação de documentos que comprovem profissionais com experiência e com os cursos e reciclagem em vigor, de acordo com a Portaria 3233/12DG/DPF.
	5.5 Apresentação de no mínimo 1 (uma) certidão de capacidade técnica, ou mais, fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove que a empresa prestou serviços compatíveis com o objeto desta cotação.

	6. LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
	6.1 A coleta dos valores deverá ser executada nas dependências da Fundação PTI – BR, no Complexo Turístico Itaipu, localizado na Avenida Tancredo Neves, 6702 – CEP: 85.856-970 – Bairro Itaipu – Foz do Iguaçu (PR). E os valores deverão ser transportados e depositados em Instituição Bancária a ser informada após a assinatura do Contrato, conforme subitem 3.1.3.
	6.2 O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses, contados da data a ser definida no Termo de Início do Contrato.
	6.3 Todas as despesas com a execução dos serviços (tais como: mão de obra, transporte, alimentação, entrega, encargos, impostos de qualquer natureza), incidentes sobre o objeto do presente, são de inteira responsabilidade e risco da empresa CONTRATADA.
	6.4 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.

	7. Forma de Pagamento
	7.1 O pagamento será efetuado mensalmente em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do aceite do documento fiscal.
	7.1.1 A medição dos serviços será mensal, iniciando após 30 dias do Termo de Início do contrato. A apuração dos valores será por meio da Guia de Transporte de Valores, que deverá ser emitida em cada coleta. No final do período, a Contratada deverá enviar o relatório de coletas para a Fiscalização do Contrato, que fará a conferência com as guias, emitirá o pedido de compra e solicitará à Contratada a emissão das notas.

	7.2 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.
	7.3 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.
	7.4 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).
	7.5 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.

	8. Dados orçamentários
	9. Obrigações da Contratada e Contratante
	9.1 Das Obrigações da CONTRATADA:
	9.1.1 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.
	9.1.2 Realizar a coleta de malotes contendo valores dentro do prazo acordado com os respectivos relacionados nesse Termo de Referência nos horários estabelecidos pela Fundação PTI-BR.
	9.1.3 Receber os malotes de valores, entregues para transporte, certificando-se de que estão devidamente acondicionados, emitindo o competente recibo ou documento equivalente.
	9.1.4 A Contratada se obriga a emitir a Guia de Transporte de Valores – GTV, que consiste em documento fiscal para transportar valores que comprova a saída ou ingresso de malotes nas dependências da Contratada, Banco ou nos pontos definidos pela Fundação PTI-BR, e invólucros específicos. Neste documento deverá constar no mínimo:
	9.1.5 Garantir que os malotes e volumes recebidos sejam transportados e entregues no destino sem violação.
	9.1.6 Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Fornecimento, preposto(s) que tenha(m) poder(es) para resolução de possíveis ocorrências durante execução dos serviços contratados.
	9.1.7 Providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicação formal da Fundação PTI-BR, a correção de qualquer irregularidade na prestação dos serviços.
	9.1.8 Fornecer, sem ônus adicionais, em número e qualidade adequados, todos os materiais utilizados na prestação dos serviços, tais como impressos de guias de transporte, malotes, lacres e outros, os quais deverão oferecer a máxima segurança, sendo previamente submetidos ao exame da Fundação PTI-BR. Cabe à CONTRATADA a distribuição do material, não podendo a sua falta ser justificativa para a não realização dos serviços contratados.
	9.1.9 Efetuar o transporte de valores em veículos especiais (carros-fortes), acompanhados por vigilantes, na forma da legislação específica, normas da Susep, e em futuros dispositivos legais que venham a regulamentar a matéria, obedecida a programação de transportes apresentada pela Fundação PTI-BR e segundo as normas de segurança por ela praticadas.
	9.1.10 Guardar sigilo sobre rotas, valores, normas de segurança praticadas pela Fundação PTI-BR e todas as demais informações que possam por em risco a segurança dos bens transportados e a integridade física dos seus empregados, dos funcionários da Fundação PTI-BR ou de terceiros.
	9.1.11 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Fundação PTI-BR ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização da Fundação PTI-BR em seu acompanhamento.
	9.1.12 Responsabilizar-se, diretamente perante a Fundação PTI-BR, independente da ocorrência de culpa ou dolo, pelos valores que lhe forem confiados para a realização dos serviços, objeto deste documento. Esses valores, para todos os efeitos, corresponderão ao valor declarado pela Fundação PTI-BR (exarado nas guias de transporte de valores ou documentos equivalentes), que a CONTRATADA reconhecerá como exato.
	9.1.13 Ressarcir os valores relativos a sinistros não cobertos por seguro, total ou parcialmente, e a parcela referente à participação obrigatória dos sinistros com cobertura securitária, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do sinistro, observadas as atualizações previstas pela Susep. Após esse prazo, a CONTRATADA deverá efetuar o pagamento em até 03 (três) dias úteis, em uma única parcela, dos valores referentes ao sinistro, que serão corrigidos desde a data do evento pela taxa CDI, utilizando a taxa de fechamento do CDI do último dia anterior ao sinistro e a taxa de fechamento do CDI no último dia anterior à data do efetivo pagamento.
	9.1.14 Encaminhar a Fundação PTI-BR, quando solicitado, ou sempre que houver pagamento parcelado, cópia autenticada do comprovante de pagamento dos prêmios (boleto bancário) de seguros dos valores, transportados em carro-forte.
	9.1.15 Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, de acordo com a legislação trabalhista vigente, sem qualquer solidariedade da Fundação PTI-BR, empregados habilitados e necessários à execução dos serviços objeto deste contrato.
	9.1.16 Manter equipe treinada para a realização dos serviços objeto do presente contrato. A qualquer tempo, a pedido da Fundação PTI-BR, a CONTRATADA deverá apresentar a documentação comprobatória das exigências contidas neste item.
	9.1.17 Arcar com todos os impostos, taxas e contribuições devidas em decorrência do presente contrato, bem como com todas as obrigações sociais, trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizações, multas, seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saúde pública, assim como todas as demais obrigações pertinentes, apresentando, quando solicitada, comprovação do cumprimento das obrigações aqui citadas.
	9.1.18 Manter em dia todos os direitos pecuniários de seus empregados, tais como: horas-extras, indenizações e outras vantagens, como também se responsabilizar por qualquer ônus decorrente de possível chamamento da Fundação PTI-BR em juízo, como litisconsorte, em ações trabalhistas ou de reparação civil em decorrência da execução dos serviços. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos com obrigações trabalhistas e/ou previdenciária não transfere a Fundação PTI-BR a responsabilidade por seu pagamento. Caso venha a Fundação PTI-BR a satisfazê-los ser-lhe-á dado o direito de regresso.
	9.1.19 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições que culminaram em sua habilitação. Manter os seus empregados identificados por crachá quando da execução dos serviços.
	9.1.20 Cientificar imediatamente e formalmente a Fundação PTI-BR, sobre qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços, mantendo entendimentos com vistas a evitar interrupções dos mesmos.
	9.1.21 Manter em perfeitas condições de uso os veículos a serem utilizados na execução dos serviços contratados, entendido que não será considerado motivo para exoneração da responsabilidade da CONTRATADA, a falta ou falha de veículo de transporte de pessoal ou de equipe de proteção.
	9.1.22 Manter entendimento com a Fundação PTI-BR, objetivando evitar interrupções ou paralisações na execução dos serviços ou nas atividades do próprio CONTRATANTE.
	9.1.23 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).
	9.1.24 Atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias do prazo fixado para apresentação da garantia autoriza, à Fundação PTI-BR, a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas.
	9.1.25 A vigência da garantia terá início na data de assinatura do Contrato e validade até o cumprimento integral das obrigações contratuais assumidas.
	9.1.26 A apólice de seguro-garantia ou a carta de fiança deverá ser contratada e emitida no Brasil, em termos e condições vigentes e aceitáveis pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) ou Banco Central do Brasil. As despesas com a obtenção dessas garantias correrão por conta da CONTRATADA e sua renovação deverá ser providenciada quando vencida, sob as mesmas condições citadas.
	9.1.27 A CONTRATADA deverá providenciar endosso à Apólice de Seguro-Garantia ou aditivo à Carta de Fiança Bancária, toda vez que o valor do Contrato sofrer alteração, encaminhando-os à Fundação PTI-BR.
	9.1.28 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo, instaurado pelo contratante, com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
	9.1.29 A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução e o recebimento definitivo do objeto contratual e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente pelo índice da caderneta de poupança.
	9.1.30 A Fundação PTI-BR não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
	I Caso fortuito ou força maior;
	II Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
	III Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da Fundação PTI-BR;
	IV Prática de atos ilícitos dolosos por funcionários da Fundação PTI-BR.
	9.1.31 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA terá o direito de retenção sobre os volumes e malotes transportados, constituindo esbulho possessório a recusa da entrega dos bens que lhe forem confiados, além de incidirem as penalidades previstas no instrumento contratual.
	9.1.32 A CONTRATADA se obriga a efetuar a reciclagem dos vigilantes envolvidos no serviço objeto deste contrato, conforme legislação vigente, por intermédio de empresas de treinamento devidamente autorizadas, bem como providenciar, no mesmo prazo e à sua expensa, a renovação do exame de saúde física e mental dos referidos vigilantes. A qualquer tempo, a pedido da Fundação PTI-BR, a CONTRATADA deverá apresentar a documentação comprobatória das exigências contidas neste inciso.
	9.1.33 Ocorrendo sinistro, a CONTRATADA, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data da ocorrência, deverá apresentar a Fundação PTI-BR o respectivo Boletim de Ocorrência Policial.
	9.1.34 A CONTRATADA não poderá, sob qualquer pretexto, utilizar o nome da Fundação PTI-BR e Itaipu Binacional, os serviços e os recursos a ela fornecidos, como forma de publicidade, propaganda e/ou qualquer outra forma de divulgação, sem o consentimento expresso e formal deste.
	9.1.35 A CONTRATADA deverá possuir e manter atualizado o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB para as respectivas bases operacionais vinculadas ao contrato, devendo ainda apresentar: proteção contra incêndio; equipamentos que obedeçam às Normas Brasileiras e/ou aos regulamentos técnicos do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, suficientes para combater o fogo em seu início, bem como pessoas treinadas para a utilização correta dos referidos equipamentos.
	9.1.36 A CONTRATADA deverá manter sistema de comunicação entre os carros-fortes e bases operacionais (Portaria n.o 3233/2012 – Art.20, V, do Departamento de Polícia Federal).
	9.1.37 Para a realização dos serviços, a CONTRATADA deverá utilizar carros-fortes dotados de fechadura randômica, que permita a abertura estática com dois usuários, passível de auditoria e com código que garanta o fechamento do cofre.
	9.1.38 A CONTRATADA deverá manter o numerário dentro do cofre interno do carro-forte durante o trajeto.
	9.1.39 Não se admitirá a existência de outra transportadora de valores no mesmo endereço da base operacional CONTRATADA, responsável pela prestação dos serviços deste contrato.
	9.1.40 Os compartimentos utilizados pela CONTRATADA para a custódia de armas e munições deverão ser ambientes desprovidos de basculantes e janelas e serem dotados, no mínimo, de sensores de detecção de movimento, além de possuir porta blindada nos acessos.
	9.1.41 A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência do contrato, seguro de vida em grupo assegurando aos vigilantes pelo inciso VI, do artigo 20, da Portaria 3233/2012 – DPF, apresentando a Fundação PTI-BR a respectiva apólice, quando solicitado.
	9.1.42 Como ferramenta de segurança, será elaborado um sistema de senha verbal, contendo 04 (quatro) dígitos. O representante da CONTRATADA no ato das coletas deverá informar os 02 (dois) primeiros números e o representante do CONTRANTE deverá informar os 02 (dois) últimos, tendo a confirmação do número total deve-se ser feito a coleta dos valores.

	9.2 Das Obrigações da CONTRATANTE:
	9.2.1 Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas;
	9.2.2 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no serviço executado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
	9.2.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de colaborador especialmente designado;
	9.2.4 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.
	9.2.5 Disponibilizar endereço de e-mail e contato telefônico;
	9.2.6 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);
	9.2.7 Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas previstas no termo de referência;
	9.2.8 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.
	9.2.9 Indicar, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução contratual.
	9.2.10 Designar local seguro e discreto para o estacionamento do veículo a ser utilizado para o recolhimento de valores.
	9.2.11 Os valores, a serem transportados, deverão ser acondicionados pela Fundação PTI-BR em malotes fornecidos pela CONTRATADA, fechados pela Fundação PTI-BR com selos de segurança numerados, contendo, externamente, etiquetas que identifiquem ser da Fundação PTI-BR, além do valor contido em cada malote, salvo no caso de volumes contendo moedas metálicas que poderão ser entregues fora do acondicionamento normal em malotes, desde que convenientemente fechados.
	9.2.12 Entregar, nos dias e horários previamente definidos, os valores a serem recolhidos em invólucros fornecidos pela Contratada.
	9.2.13 Designar pessoa autorizada, com conhecimento do segredo do cofre, para acompanhar o recolhimento dos valores.
	9.2.14 Cobrar comprovante de entrega dos valores a serem transportados.


	10. Sanções Administrativas
	10.1 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.
	10.2 São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, dentre outras:
	Não atender, sem justificativa, à convocação para a assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente.
	Apresentar documento falso;
	Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de seleção de fornecedores;
	Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico;
	Incorrer em inexecução contratual.
	10.3 Para toda e qualquer ofensa aos deveres contratuais, poderão ser aplicadas, à CONTRATADA, sem prejuízos de responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções:
	I - Advertência para faltas leves, assim entendidas: aquelas que não acarretem prejuízos, significativos, para o Contratante;
	II - Multa Moratória equivalente a 0,333% (trezentos e trinta e três milésimos por cento) do valor a receber, por dia de atraso;
	III - Multa compensatória de 10% (dez por cento) do valor a receber, no caso de inexecução total do instrumento contratual ou por ato que frustre ou fraude a avaliação competitiva, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
	IV - Suspensão do direito de participar de processos de compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI-BR por até 2 (dois) anos.
	10.4 A inexecução total ou parcial do contrato pode acarretar a sua rescisão, respondendo, a parte que causou, às consequências contratuais e às previstas em lei.
	10.5 Considera-se, como inexecução total do instrumento contratual, o atraso na execução do serviço por mais de 10 (dez) dias corridos.
	10.6 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.
	Parágrafo Único - 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.
	Não cumprir com os prazos de entrega especificados neste termo.
	10.7 Na aplicação da sanção de suspensão do direito de participar de avaliação competitiva e impedimento de contratar com a FUNDAÇÃO PTI-BR deverá ser considerada a dosimetria da penalidade, conforme tabela a seguir:
	10.8 A sanção de suspensão do direito de participar de avaliação competitiva 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.
	10.9 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:
	10.10 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.
	10.11 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 direito.
	10.12 As sanções de advertência e suspensão do direito de participar de avaliação competitiva 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 da 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.
	10.13 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.
	10.14 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.
	10.15 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.
	10.16 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento contratual, excluirse-á o dia do início, incluir-se-á o vencimento e considerar-se-ão os dias úteis consecutivos.
	10.17 A aplicação das penalidades previstas deverá ser realizada em processo administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando o art. 79 do RELC.
	10.18 A CONTRATADA poderá interpor defesa e apresentar e/ou requerer a produção de provas, conforme o caso.
	10.19 Da decisão final cabe recurso.
	10.20 A não ocorrência das penalidades acima referidas não impede que a FUNDAÇÃO PTI-BR rescinda, unilateralmente, o instrumento contratual.
	10.21 Na aplicação das sanções serão consideradas as seguintes condições:
	a) razoabilidade e proporcionalidade entre a sanção, a gravidade da infração e o vulto econômico da contratação;
	b) os danos resultantes da infração;
	c) reincidência, assim entendida como a repetição de infração de igual natureza;
	d) outras circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes em face do caso concreto.

	11. Outras Informações
	11.1 A relação contratual poderá ser prorrogada até o limite de 60 meses, conforme artigo 63 da NCCA.

	12. DOs seguros
	12.1 A CONTRATADA deverá manter todos os valores em seu poder, durante o transporte e/ou custódia ou qualquer outra circunstância em que estejam sob sua responsabilidade, permanentemente cobertos por seguros adequados e compatíveis com os riscos inerentes atualizando as respectivas coberturas sempre que necessário.
	12.2 Os seguros contratados deverão cobrir inclusive a infidelidade de empregado da CONTRATADA.
	12.3 A apólice relativa a tais seguros deverá indicar: o valor segurado do numerário transportado por carro-forte, o valor segurado do numerário em custódia (casa-forte), nos respectivos endereços de guarda; o prazo para ressarcimento em caso de sinistro; e o índice de atualização a ser aplicado.
	12.4 A CONTRATADA deverá apresentar a Fundação PTI-BR a apólice completa relativa a tais seguros e os respectivos comprovantes de quitação do correspondente prêmio, boleto bancário, na assinatura do contrato e como pré-requisito à contratação; e reapresentá-la, no caso de alteração dos valores segurados, ou sempre que solicitado pela Fundação PTI-BR.
	12.5 Quando houver pagamento parcelado, deverá apresentar original ou cópia autenticada dos comprovantes de pagamento do prêmio (boleto bancário) efetivados até a data da assinatura do contrato.
	12.6 Todas as despesas/impostos/pagamentos relativos aos referidos seguros correrão exclusivamente por conta e responsabilidade da CONTRATADA, inclusive quanto à franquia incidente em caso de sinistro.
	12.7 A existência do seguro não isenta a CONTRATADA da integral responsabilidade, perante a Fundação PTI-BR, pelos valores em seu poder.
	12.8 Será assegurada a condução de valores nos dois sentidos do percurso. A CONTRATADA obriga-se a indenizar a Fundação PTI-BR por quaisquer prejuízos ocorridos durante a execução dos serviços contratados, independentemente de culpa ou dolo, não cabendo alegar o eventual não pagamento pela seguradora, para isentar-se da obrigação de indenizar.
	12.9 Havendo o pagamento pela seguradora, a CONTRATADA deve efetuar o repasse do valor a Fundação PTI-BR na mesma data.

	13. DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA APLICÁVEL
	13.1 É aplicável a presente contratação a Lei nº. 7.102/1983, Portaria 3.233/2012 da Polícia Federal, bem como outras correlatas ao transporte de valores.
	13.2 Outras informações relativas à área de transporte de valores Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada – CGCSP/DPF, Susep – Superintendência de Seguros Privados.

	14. Disposições gerais
	14.1 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.
	14.2 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.


