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1. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1.1 Contratação de empresa para fornecimento e instalação de 

papel de parede para atender às necessidades da Fundação 

Parque Tecnológico Itaipu-Brasil  (Fundação PTI-BR). 

Item Descrição Unidade de 

Medida 

Quantidade 

01 

Papel de Parede Vinílico 

Contemporâneo Rústico Tijolos 

Vermelho. Referência: 4148 

(Bobinex) 

 

 

RL(0.50X10m) 10  

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1 Faz-se necessária a aquisição dos itens descritos para compor 

o projeto de revitalização do espaço do Refeitório localizado no 

Edifício das Águas, com o objet ivo de promover um melhor uso e 

mais continuo do local , conforme as características definidas pelo 

comitê de endomarketing. 
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3. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 O serviço deverá ser prestado no Refeitório do Edif ício das 

Águas localizado na área da Fundação Parque Tecnológico de 

Itaipu de acordo com os projetos disponibi l izados anexo a este 

termo. Poderá haver pequenas diferenças dimensionais em 

relação ao projeto, sendo necessária a avaliação do local antes 

do recorte dos e lementos. 

3.2 A aplicação do material deverá ser conforme a indicação do 

fabricante ou normas técnicas. Caso o material contenha 

quaisquer aspectos que invalide a qualidade do material ou da 

aplicação, não poderá ser aprovado pelo f iscal da contratante.  

3.3 Para a aplicação do papel de parede, o instalador deverá 

garantir a l impeza da parede e a preparação do mesmo, de 

modo a executar perfeitamente os serviços.  

3.4 A Contratada deverá apresentar a paginação de colocação do 

papel de parede à FPTI-BR antes do início dos serviços. Esta 

atividade tem por f inalidade garantir que as emendas dos rolos 

não f iquem com a estética desalinhada. 

3.5 Todas as atividades descritas no presente instrumento só serão iniciadas, 

a partir de prévio agendamento com a fiscalização da FPTI-BR, bem como, 

com os setores envolvidos, tendo em vista que se trata de um espaço para 

refeição e intervalo dos funcionários. 
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4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS 

EMPREGADO.  

4.1 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços 

a serem executados, em conformidades com as normas e/ou 

determinações em vigor. 

5. LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1 O serviço deverá ser executado no refeitório do Edifício das Águas 

localizado nas dependências da Fundação PTI – BR, na Avenida Tancredo 

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

5.2 O prazo de execução dos serviços é de 20 (vinte) dias corridos, 

contados da emissão do pedido de compras ou documento 

equivalente que o substitua.  

5.3 Todas as despesas com a execução dos serviços  (tais como: 

mão de obra, transporte, alimentação, entrega, encargos, 

impostos de qualquer natureza), incidentes sobre o objeto do 

presente, são de inteira responsabilidade e risco da empresa 

CONTRATADA. 

5.4 Os serviços serão recebidos no prazo de no máximo 5 dias 

úteis, pelo (a) responsável pelo acompanhamento e 

f iscalização, após verif icação de sua conformidade com as 

especif icações constantes neste Termo de Referência e na 

proposta.  
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5.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, 

quando em desacordo com as especif icações constantes neste 

Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis  a contar da notif icação da 

CONTRATADA, as suas custas, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades.  

5.6 O recebimento do objeto não exclui a responsabil idade da 

CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução do instrumento contratual.  

5.7 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.  

5.8 O acompanhamento e a f iscalização consistem na verif icação 

da conformidade do serviço executado com o objeto desta 

contratação.  

5.9 O representante da Fundação PTI -BR deverá ter a experiência 

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos 

serviços e do instrumento contratual.  

5.10 As decisões e providências, que ultrapassarem a competência 

do representante, deverão ser solicitadas, a seus superiores, 

em tempo hábil para a adoção das med idas convenientes.  

5.11 A verif icação da adequação da execução dos serviços deverá 

ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de 

Referência.  
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5.12  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não 

exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

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 f iscais deverão ser preenchidos em nome da 

Fundação Parque Tecnológico Itaipu –  BR, CNPJ 

07.769.688/0001-18, com natureza jurídica de entidade privada 

sem f ins lucrat ivos, 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 f iscais eletrônicos devem ser enviados 

para o e-mail: nfeletronica@pti.org.br e as Notas Fiscais 

manuais devem ser entregues para a área de recebimento.  
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6.4 Nos documentos f iscais, 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 tr ibutos 

(quando aplicáveis).  

6.5 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 obje to contratado, não 

podendo ser atribuída à Fundação PTI –  BR nenhuma despesa 

adicional, a qualquer t ítulo.  

7. DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo  

Natureza 

Orçamentária  

Fonte de 

Recurso  

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

20101001 3030105 0101021 DS.001 

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 executar os serviços conforme orientação 

do fabricante, responsabilizando-se tecnicamente pelos 

mesmos, de modo que mantenha a garantia do FABRICANTE 

sobre o produto. Após a conclusão das at ividades a 

CONTRATADA deverá fornecer as informações necessárias à 

FPTI-BR sobre as melhores técnicas de manutenção e 

conservação do carpete.  

8.1.3 A Contratada deverá suprir com todos os materiais e 

equipamentos necessários para garantir a segurança e higiene 

dos operários, obedecendo as normas vigentes, a ssim como 

todas as responsabil idades com transporte, al imentação e 

hospedagem se houver.  

8.1.4 Exige-se o emprego de mão de obra de primeira qualidade, 

com capacidade e habil itação técnica para execução de todos 

os serviços especif icados, como também, todos os 

equipamentos e ferramentas adequadas, de modo a garantir o 

bom desempenho dos serviços.  

8.1.5 Todos os serviços deverão ser executados de acordo com os 

documentos fornecidos pela FPTI -BR, Normas Técnicas 

(ABNT e das concessionárias) ou como indicados pela 

f iscalização da FPTI-BR. 
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8.1.6 Fica proibido o trabalho de menores em qualquer ramo de 

atividade dentro do recinto onde serão desempenhadas as 

atividades contratadas, nos termos da Legislação Trabalhista 

vigente.  

8.1.7 É de inteira responsabil idade da Contratada, a reconstit uição 

de todos os danos e avarias causados aos serviços já 

realizados de infraestrutura, urbanização e edif icações.  

8.1.8 A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos 

necessários às atividades, assim como dos serviços 

executados e ainda não entregues à FPTI-BR, são de inteira 

responsabil idade da Contratada.  

8.1.9 A Contratada, antes de part icipar da concorrência pelo 

serviço, é aconselhada a inspecionar a área onde serão 

executados os mesmos, não podendo, sob pretexto algum, 

argumentar desconhecimento das cond ições do local.  

8.1.10 Todas as comunicações entre a Contratada e a FPTI -BR 

devem ser feitas por escrito. Será de exclusivo ônus e 

responsabil idade da Contratada, todo e qualquer serviço que 

não tenha sido autorizado ou por escrito ou, em caso de 

autorização verbal,  confirmado por escrito, dentro de 48 horas, 

bem como alterações das especif icações.  

8.1.11 A presença da f iscalização da FPTI -BR, não diminui 

nenhuma das responsabil idades da Contratada acima citadas.  

8.2 Das Obrigações da CONTRATANTE: 
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8.2.1 Receber o objeto no prazo e  nas condições estabelecidas;  

8.2.2 Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades verif icadas no serviço executado, 

para que seja substituído, reparado ou corrigido;  

8.2.3 Acompanhar e f iscalizar 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 

f iscais/faturas, devidamente atestadas, nos prazos f ixados.  

8.2.5 Disponibi l izar endereço de e -mail e contato telefônico;  

8.2.6 Permitir o l ivre acesso da CONTRATADA às dependências da 

Fundação PTI-BR, observadas as normas de segurança da 

Fundação PTI-BR e da Itaipu Binacional para os casos em que 

sejam requeridas a instalação, a substituição ou a devolução 

do(s) objeto(s);  

8.2.7 Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento 

das obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, 

àquelas previstas no termo de referência;  
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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. 

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

10.1 Subcontratações não serão permitidas.  

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 part icipantes do processo de contratação tendo em vista 

o direito destes em obter vistas dos elementos do processo 

indispensáveis à defesa de seus interesses.  

11.2  A Norma de Compras, Contratações e Alienações da Fundação 

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

estão disponíveis no link https:/ /pti.org.br/pt -br/compras-e-

licitacoes. 
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