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1.  DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1.1 Aquis ição sob demanda de produtos para cof fee breaks real izados no Parque 
Tecnológico I ta ipu -  Bras i l  e  Complexo Turís t ico I taipu,  conforme condições,  
quant idades e ex igênc ias estabelec idas neste instrumento:  
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNI C AS  
UNID ADE 
MEDIDA 

QU ANT 

Bisco i to  doce,  sabor  maisena,  pac ote  com 3 ( t rês )  po rções  ind i v idua is  de 
no m ín imo 130g cada.  Marc a de re fe rênc ia :  P rodasa,  s im i la r  ou de melhor  
qua l idade.  

 

UN  1.000  

B isco i to  doce,  sabo r  le i t e ,  pacote  com 3 ( t rês )  po rções  ind iv i dua is  de no  
m ín imo 130g  cada.  Marca  de re fe rênc ia :  P rodas a,  s im i la r  ou de melhor  
qua l idade.  

 

UN  1.000  

B isco i to  ind i v idua l ,  t ipo  cook ies  t rad ic iona l ,  pacote  de no m ín imo 40g.  
Marca de re f erênc ia :  Bauducco,  s im i la r  ou de melho r  qua l idade.  

 

UN  10.000  

Pão de mel  ind i v idua l ,  com cober tura  sabor  choco la te ,  pac ote  de no  
m ín imo 30g.  Marca de re ferênc ia :  Bauducco,  s im i la r  ou de melhor  
qua l idade.  

 

UN  10.000  

B isco i to  sa lgado,  in tegra l ,  pacote  com 6 (se is )  un idades  de porções  
ind i v idua is  de no m ín imo 27g cada.  Marca de re f erênc ia :  Mar i lan ,  s im i la r  
ou de melhor  qua l idade.  

 

UN  10.000  

B isco i to  sa lgado,  sabo r  o r i g ina l ,  pac ote  com 6 (se is )  un idades  de porç ões  
ind i v idua is  de  no  m ín imo 24g  cada.  Marca de re fe rênc ia :  C lub Soc ia l ,  
s im i la r  ou de melho r  qua l i dade.  

 

UN 
10.000  

B isco i to  sa lgado,  sabo r  água e  s a l ,  pacote  com 3 ( t rês )  po rções  
ind i v idua is  de no m ín imo 120g cada.  Marca de re f erênc ia :  Renat a ,  s im i la r  
ou de melhor  qua l idade.  

 

UN  1.000  

 
1.2 As indicações das marcas dos produtos são para mera referência de qual idade.  
Poderão ser  apresentados produtos de outras marcas desde que tenham 
equivalênc ia ou super ior idade em qual idade com o produto de referênc ia.  
 
1.3 A quant idade apresentada const i tu i  em mera previsão,  tendo em vis ta que se 
trata de contratação sob demanda.  A ex istênc ia de contrato não obr iga a Fundação 
PTI-BR a f irmar as contratações que dela possam advir .  
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2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1 A necess idade de contratação dos a l imentos espec if icados no objeto deste  
Termo de Referênc ia just i f ica-se em razão das sol ic i tações de cof fee breaks para 
atendimento a reuniões, of ic inas,  cursos e eventos das d iversas áreas programas e  
projetos da Fundação Parque Tecnológico I ta ipu – Brasi l  e Complexo Turís t ico I ta ipu  
-  CTI.  

 

3.  GARANTIA DO PRODUTO E/OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

A contratada garant irá a qual idade do produto pelo período de val idade de 8 (o ito)  
meses, a contar da data de entrega à Fundação PTI-BR. 

 

4.  DATA E ENDEREÇO DE ENTREGA 

4.1 Os bens deverão,  obr igator iamente,  ser  entregues no Setor  de Recebimento da 
Fundação PTI-BR, local izado no Bloco 14, Espaço 01 – Sala 01, na Avenida Tancredo 
Neves,  6731 -  CEP 85.867-900 -  Bairro I ta ipu -  Foz do Iguaçu (PR).  

4.2 Todas as despesas com a entrega, encargos, impostos de qualquer  natureza,  
inc identes sobre o objeto do presente,  são de inte ira responsabi l idade e r isco da 
empresa contratada.  

4.3 O prazo de entrega dos bens é de 07 (sete) d ias corr idos,  contados da 
conf irmação  do recebimento do pedido de compras ou documento equivalente que o 
substitua. 

4.4 Todas as despesas com a entrega, encargos, impostos de qualquer  natureza,  
inc identes sobre o objeto do presente,  são de inte ira responsabi l idade e r isco da 
empresa contratada.  

4.5 O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez)  d ias  úte is ,  contados da conf irmação 
do recebimento do pedido de compras ou documento equivalente que o subst i tua,  
em remessa única.  

4.6 Os bens serão recebidos, provisor iamente, no prazo de até 10 (dez) d ias  
corr idos, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e f iscal ização do ins trumento 
contratual ,  para efe ito de poster ior  ver i f icação de sua conformidade com as 
espec if icações constantes neste Termo de Referênc ia e na proposta.  

4.7 Os bens poderão ser rejei tados,  no todo ou em par te, quando est iverem em 
desacordo com as espec if icações constantes neste Termo de Referênc ia e na 
proposta,  devendo serem subst i tu ídos no prazo de até (10)  d ias  corr idos, a contar  
da not i f icação da contratada, às custas, sem prejuízo da apl icação das penal idades.  
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4.8 Os bens serão recebidos,  def in i t ivamente,  no prazo de até 10 (dez)  d ias  corr idos,  
contados do recebimento provisór io,  após a ver i f icação da qual idade e quant idade 
do mater ia l  e ,  consequente, acei tação mediante termo c ircunstanciado.  

4.9 Na hipótese de a ver i f icação,  a que se refere o parágrafo anter ior ,  não ser  
procedida dentro do prazo f ixado, reputar-se-á como real izada, consumando-se o 
recebimento def in i t ivo no d ia do esgotamento do prazo.  

4.10 O recebimento, provisór io ou def in i t ivo,  do objeto não exc lui  a  responsabi l idade 
da contratada pelos  prejuízos resultantes da incorreta execução do ins trumento 
contratual .  

4.11 Caso a CONTRATADA venha a dec larar inv iável o cumprimento do prazo ou as 
condições est ipuladas, manifes tando formalmente as  razões para ta l ,  f ica facultada 
à Fundação PTI -  BR ju lgar a per t inênc ia dos argumentos e redef in ir ,  a seu cr i tér io ,  
novos prazos e condições.  

 

5.  FORMA DE PAGAMENTO 

5.1 O pagamento do(s)  i tem(ns) será efetuado de acordo com o padrão da Fundação 
PTI-BR, em até 15 (quinze)  d ias  corr idos,  a contar  do recebimento do produto,  ou 
conforme negoc iação com a Contratada.  

5.2 Os documentos f iscais  deverão ser  preenchidos em nome da Fundação Parque 
Tecnológico I taipu – Bras i l  (Fundação PTI-BR),  CNPJ 07.769.688/0001-18, com 
natureza jur íd ica de ent idade pr ivada sem f ins lucrat ivos,  inscr ição Munic ipal  36.687,  
Não Contr ibuinte de ICMS, s i tuada na Avenida Tancredo Neves nº  6731, CEP 85.867-
900 – Bairro I ta ipu – Foz do Iguaçu-PR. 

5.3 Todos os documentos f iscais e letrônicos devem ser enviados para o e-mai l :  
nfe letronica@pt i.org.br e as  Notas F iscais manuais devem ser entregues para a área 
de recebimento.  

5.4 Nos documentos f iscais  deverão constar:  o  número do pedido de compras e 
número do convênio (quando apl icável) .  

 

6.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 
Custo  

Natureza 
Orçamentária  

Fonte de Recurso  
Convênio /  Meta Cód.  
At ividade  

30501001  3020101  0101021 
 
ALMOX.001  

7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

7.1 Das Obrigações da CONTRATADA 
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7.1.1 A CONTRATADA deve cumprir  com toda a descr ição do objeto constante no 
Termo de Referênc ia e na sua proposta comercia l,  assumindo como 
exc lus ivamente seus os r iscos e as despesas decorrentes da boa e perfe i ta  
execução do objeto.  

7.1.2 Caso a contratada entregue um produto não aprovado pela f iscal ização técnica 
da Fundação PTI-BR, seja pela qual idade infer ior  ou d iferente ao espec if icado 
no objeto do Termo de Referênc ia ou a inda pela data de val idade infer ior  ao 
ex ig ido,  a contratada terá até 5 (c inco)  dias  corr idos para real izar  a  
subst i tu ição deste produto.  

7.1.3 CONTRATADA não cumprir  com as suas obr igações. As penal idades das 
sanções estão descr i tas no Regulamento Compras,  Contratações e Al ienações 
da Fundação Parque Tecnológico I taipu,  que pode ser  acessado por  meio do   
l ink : ht tps: / /pt i .org.br /pt-br /compras-e- l ic i tacoes.  

7.1.4 Efetuar a entrega do objeto em perfei tas condições, conforme espec if icações,  
prazo e local.  

7.1.5 Comunicar à Contratante, no prazo máx imo de 72 (setenta e duas) horas que 
antecede a data da entrega,  os  mot ivos que imposs ibi l i tem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovação.  

7.1.6 Manter  contato com a Fundação PTI-BR, sempre por escr i to,  ressalvados os 
entendimentos verbais,  determinados pela urgência, que deverão ser  
conf irmados por escr i to dentro de 03 ( três)  d ias úte is.  

7.1.7 Responder pelo comportamento func ional do pessoal sob a sua d ireção, nos 
casos em que haja necess idade de ingresso às dependênc ias da Fundação 
PTI-BR; 

7.1.8 Colaborar com a f iscal ização da Fundação PTI-BR em qualquer  fase da entrega 
do objeto deste inst rumento;  

7.1.9 Responsabi l izar-se por quaisquer  danos, pessoais ou mater ia is,  causados à 
FUNDAÇÃO PTI-BR ou a terceiros pelos  seus empregados,  decorrentes de 
sua culpa ou dolo, não se ex imindo dessa responsabi l idade,  a inda que a 
execução deste Contrato seja f iscal izada pela Fundação PTI-BR; 

7.1.10 Manter, durante toda a execução do instrumento contratual ,  em 
compat ibil idade com as obrigações assumidas,  todas as condições de 
habi l i tação e qual i f icação exig idas.  

7.1.11 Não subcontratar,  ceder  ou transfer i r ,  to ta l  ou parc ia lmente,  o objeto 
contratado sem a aprovação da Fundação PTI-BR; 

7.1.12 Não subcontratar,  ceder  ou transfer i r ,  to ta l  ou parc ia lmente,  o objeto 
contratado sem a aprovação da Fundação PTI-BR 

7.1.13 Não ut i l izar,  em todas as at iv idades re lac ionadas com a execução deste 
instrumento, mão de obra infant i l ,  nos termos do inc iso XXXIII  do art igo 7º da 
Const i tu ição da República Federat iva do Bras i l ,  bem como ex igir  que a 
refer ida medida seja adotada nos contratos  f i rmados com os fornecedores de 
seus insumos e/ou prestadores de serv iços, sob pena de resc isão do Contrato;  

7.1.14 Responder  perante a contratante e terceiros por  eventuais  prejuízos e danos 
decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na execução do objeto ou por  
erros re lat ivos à sua execução.  

7.1.15 Real izar  a correção dos problemas ver i f icados no prazo est ipulado 
poster iormente pela Fundação PTI-BR, a contar  do recebimento da 
comunicação ou do conhec imento dos defe itos.  

 

Das Obrigações da CONTRATANTE 
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7.1.16 Receber  o objeto no prazo e condições estabelec idas;  
7.1.17 Ver i f icar,  m inuc iosamente, no prazo f ixado, a conformidade dos serv iços  

recebidos provisor iamente com as espec if icações constantes no Termo de 
Referênc ia e na proposta, para f ins de acei tação e recebimento def in i t ivo;  

7.1.18 Comunicar à contratada, por escr i to,  sobre imperfeições,  falhas ou 
ir regular idades ver i f icadas no serv iço executado, para que seja subst i tuído,  
reparado ou corr ig ido;  

7.1.19 Acompanhar  e f iscal izar o cumpr imento das obr igações da contratada,  por  
meio de colaborador  espec ia lmente des ignado;  

7.1.20 Efetuar  o pagamento,  à contratada,  no valor  correspondente à prestação dos 
serv iços, no prazo e forma estabelec idos no Termo de Referênc ia;  

7.1.21 Disponib i l izar  o endereço e-mai l  e o contato te lefônico;  
7.1.22 Permit ir  o l ivre acesso do FORNECEDOR nas dependênc ias da Fundação PTI-

BR, observadas as normas de segurança da Fundação PTI-BR e da ITAIPU 
BINACIONAL para os casos em que sejam requer idas a ins ta lação, a 
subst i tu ição ou a devolução do(s) objeto(s) ;  

7.1.23 Proporc ionar as condições necessár ias ao p leno cumprimento das obr igações 
decorrentes do presente Contrato, is to é,  àquelas  previs tas  no termo de 
referênc ia;  

7.1.24 Comunicar ao FORNECEDOR toda e qualquer ocorrênc ia re lac ionada com o 
fornecimento dos produtos,  di l igenc iando nos casos que exigem providências  
corret ivas;  

7.1.25 Providenciar  os  pagamentos ao FORNECEDOR à v is ta dos documentos f iscais 
devidamente ates tados, nos prazos f ixados.  

7.1.26 A Fundação PTI-BR não responderá por quaisquer compromissos assumidos 
pela CONTRATADA com terceiros,  a inda que v inculados à execução do 
presente ins trumento contratual ,  bem como por  qualquer dano causado a 
terceiros em decorrênc ia de ato da CONTRATADA, de seus empregados,  
prepostos ou subordinados 

 

8.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1 A Fundação PTI-BR poderá apl icar sanções adminis trat ivas,  quando a  
CONTRATADA não cumprir  com as suas obr igações. As penal idades das sanções  
estão descr i tas  na Norma de Compras,  Contratações e Al ienações da Fundação 
Parque Tecnológico I taipu,  que pode ser  acessado por  meio do l ink :  
ht tps :/ /p t i .org.br /pt-br /compras-e- l ic i tacoes.  

8.2 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) Atrasos nas entregas das compras sem justificativas plausíveis, não atendendo aos prazos do 

Termo de Referência. 

c) Entregas realizadas em desconformidade com o Termo de Referência. 

d) Apresentar documento falso 

e) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o processo de 

seleção de fornecedores 
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f) Afastar ou procurar afastar participante, por meio da violência, grave ameaça, fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo 

g) Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo específico 

h) Incorrer em inexecução contratual. 

 

8.3 Para toda e qualquer ofensa aos deveres contratuais, poderão ser aplicadas, à CONTRATADA, 

sem prejuízos da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

I Advertência para faltas leves, assim entendidas: aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o Contratante. 

II Multa Moratória, equivalente a 0,333% (trezentos e trinta e três milésimos por cento) do valor 

atualizado no instrumento contratual, por dia de atraso. 

III 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. 

IV Suspensão do direito de participar de processos de compras e impedimento de contratar com 

a Fundação PTI - BR, por até 2 (dois) anos. 

8.4 Considera-se, como inexecução total do instrumento contratual, o atraso na entrega dos itens por 

mais de 30 ( tr in ta)  d ias corr idos.  

 

8.5 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 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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8.6 A sanção de suspensão do direito de participar de processos de 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. 

8.7 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. 

8.8 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. 

8.9 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. 

8.9 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. 

8.10 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. 

8.11 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. 

8.12 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. 
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8.13 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. 

8.14 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento contratual, excluir-se-á o dia do início, 

incluir-se-á o vencimento e considerar-se-ão os dias úteis consecutivos. 

8.15 A aplicação das penalidades previstas deverá ser realizada em processo administrativo, que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando a Norma de Compras, 

Contratações e Alienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil. 

8.16 A CONTRATADA poderá interpor defesa e apresentar e/ou requerer a produção de provas, 

conforme o caso. 

8.17 Da decisão final cabe recurso. 

8.18 A não ocorrência das penalidades acima referidas não impede que a Fundação PTI - BR rescinda, 

unilateralmente, o instrumento contratual. 

8.19 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. 

 

9.  OUTRAS INFORM AÇÕES 

9.1 Da Convocação para Aquisição dos Produtos  
 

9.1.1 A CONTRATADA atuará mediante convocação e em razão da necess idade da 
Fundação PTI -  BR. 

9.1.2 A aquis ição dos produtos será autor izada após a emissão,  pela Fundação PTI  
– BR, do documento Ordem de Compra (OC),  com base no contrato sob demanda 
devidamente aprovado pelo representante da Fundação PTI -  BR e com rubr ica do 
representante da CONTRATADA. 

9.1.3 Em função das necess idades da Fundação PTI -  BR, a Ordem de Compra (OC) 
poderá ser encaminhada por  meio e letrônico à CONTRATADA. 

9.1.4 A CONTRATADA deverá conf irmar por  e-mai l ,  em até 24 (v inte e quatro)  horas 
após o recebimento do ins trumento contratual,  o atendimento à refer ida sol ic i tação.  

9.1.5 A Ordem de Compra (OC) deverá conter :  

 
I  Ident i f icação da aquis ição ( t í tu lo e numeração conforme o Contrato sob 

demanda);  
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II  Quant idade (unidade conforme o Contrato sob demanda) ;  
III  Data de sol ic i tação;  
IV  Local da entrega dos produtos;  
V  Prazo de entrega dos produtos;  
VI  Responsável  pela sol ic i tação (Fundação PTI -  BR);  
VII  Outros deta lhamentos e caracterís t icas  técnicas (a cr i tér io da Fundação PTI  

– BR).  

 

9.1.6 A rubr ica do representante da CONTRATADA conf igura recebimento e  
acei tação das instruções expressas na Ordem de Compra (OC) e em seus anexos.  

9.1.7 As subst i tu ições dos produtos ofertados, seja em função de outra espec if icação 
ou de outras marcas,  serão permit idas desde que os valores da proposta sejam 
mantidos e com espec if icação super ior  à requer ida neste Termo de Referênc ia.  

9.1.8 Todos os mater ia is  deverão ser  inspecionados e aprovados pela f iscal ização 
da Fundação PTI – BR. 
 

9.1.9 Os recursos f inanceiros dest inados ao pagamento das despesas decorrentes 
das contratações,  v ia Ordem de Compra (OC),  correrão à conta do centro de custos  
e natureza orçamentár ia da área ou projeto sol ic i tante e consignadas para es ta  
at iv idade.  

10.  Controle da Execução 
 

10.1 Contro le da execução:  

 
I  O acompanhamento e a f iscal ização cons is tem na ver i f icação da conformidade 

do produto fornec ido com o objeto desta contratação.  
II  O representante da Fundação PTI-BR deverá ter  a exper iênc ia necessár ia  

para o acompanhamento e contro le da execução contratual .  
III  As dec isões e providênc ias , que ul trapassarem a competênc ia do 

representante,  deverão ser  so l ic i tadas,  a seus super iores,  em tempo hábi l  
para a adoção das medidas convenientes.  

IV  A ver i f icação da adequação do fornec imento deverá ser real izada com base 
nos cr i tér ios previs tos  neste Termo de Referênc ia.  

10.2 O representante da Fundação PTI-BR anotará em regis tro própr io,  todas as 
ocorrênc ias  re lac ionadas à execução do ins trumento contratual ,  ind icando d ia, mês 
e ano,  bem como o nome dos func ionár ios eventualmente envolv idos,  determinando 
o que for  necessár io à regular ização das fa lhas ou defe itos observados e 
encaminhando os apontamentos à autor idade competente para as  providênc ias  
cabíveis .  

11. Atestado de Capacidade Técnica 
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11.1 A qual i f icação técnica da empresa deverá ser  comprovada mediante 
apresentação de,  pelo menos,  1 (um) Atestado de Capac idade Técnica,  compatíve l 
com o objeto deste Termo de Referênc ia, comprovando que a CONTRATADA 
forneceu no mínimo 2 i tens menc ionados na descr ição do objeto, fornec ido por  
pessoa jur íd ica de Dire ito Públ ico ou Pr ivado.  

11.2 O atestado deverá conter as seguintes  informações:  

 
a)  Nome da empresa ou órgão que fornece o atestado;  
b)  Endereço completo;  
c)  Manifes tação acerca da qual idade do fornecimento; e 

11.3 Ident i f icação do responsável  pela emissão do ates tado,  com nome, função e 
te lefone para a sol ic i tação de informações adic ionais  de in teresse da Comissão de 
Julgamento.  
 

12.  VIGÊNCIA, PRORROGAÇÃO, REAJUSTES, AUMENTO DE QUANTITATIVOS, E 
ALTERAÇÕES/MODIFICAÇÕES 

12.1 O prazo de vigênc ia contratual será de 12 (doze) meses, podendo ser  
prorrogado por iguais  per íodos, mediante Termo Adit ivo, respei tando o l im ite e  
condições previstos no Art .  63 da Norma de Compras, Contratações e Al ienações da 
Fundação PTI,  conforme e descr i to abaixo.  

Ar t .  63 .  A  duração máxima dos  cont ra t os  será  f i xada no Termo  
de Refe rênc ia ,  não podendo u l t rapassar  60 (sessenta )  meses .  

§1º  Os  cont ra tos  com prazo de  du ração i n ic ia l  supe r i or  a  12  
(doze )  meses  devem v i r  acompanhados  de jus t i f i ca t i va  
técn ica  do prazo adotado.  

§2º  Os  cont ra tos  poderão ser  pror rogados  desde que ,  
comprovada a  vanta j os i dade da propos ta  e  que,  nos  
cont ra t os ,  cons te  c láusu la  que perm i ta  a  sua resc isão  quando  
de in t eresse da Fundaç ão PTI -BR.  

§3º  A  Fundação PTI -BR poderá pror rogar  a  duração dos  
cont ra t os  por  p razo maior  que 60 (sessenta )  meses ,  f i xados  
mediante  argumentação  fundamentada re f erendada pe lo  
Conse lho Di re to r .  

§4º  Os  cont ra tos  de ades ão por  sua natu reza poderão s er  
f i rmados  por  prazo inde term inado,  mas  cadas t rados  no  
s is tema pe lo  prazo máximo de 60 (sessenta )  meses  para  que  
possa ocor re r  a  sua rev isão.  

§5º  O cont ra to  poderá p reve r  o  pagamento  antec ipado,  se  
ass im  exig i r  a  natu reza do se rv iço  ou do bem,  mediante  
jus t i f i ca t i va  esc r i ta .  

§6º  A  p ror rogação dos  cont ra tos  de reg ime cont ínuo,  sob  
demanda e  de reg ime m is to ,  res tabe lece as  cond ições  
in ic ia lmente  cont ra tadas ,  i nc lus ive  quant o  aos  quant i ta t i vos  
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e/ou va lores  o r ig i na is  cont ra t ados ,  podendo  ocor re r  
a tua l i zaç ão monetá r ia  desde que ha ja  prev isão de rea jus te  no  
cont ra t o  or ig i na l .  

12.2 Os valores e quant i tat ivos or ig inais contratados, poderão sofrer  atual ização 
monetár ia desde que haja previsão contratual,  mediante Termo Adit ivo ou 
Apost i lamento, e respeitando os l im ites e condições previstos no Art . 64  da Norma 
de Compras,  Contratações e Al ienações da Fundação PTI,  conforme descr i to  abaixo.  

Ar t .  64 .  O rea jus tamento  de p reços  se rá  p romovido a  cada 12  
(doze )  meses  contados  a  par t i r  da  data  de in íc i o  do cont ra to  
ou ins t rumento  equ iva len te ,  e  deve rá  re t ra t ar  a  va r iação  
e fe t i va  do cus to  de p rodução,  podendo a  Fundação  PTI -BR 
adot ar  índ ices  gera is  ou es pec í f i cos ,  ca lcu lado por  ins t i tu ição  
o f i c ia l  que re t ra te  a  va r iaç ão do poder  aqu is i t i vo  a  moeda.  

§ 1 º  Se na  dat a  do rea jus tamento  já  t i ver  ocor r ido  rev isão  do  
cont ra t o  para  manutenção do seu equ i l íb r io  econôm ico-
f inance i ro ,  deve rá  haver  uma compensação de va lo res  para  
ev i t a r  acumulação in j us t i f i cada.  

§ 2º  Os  cont ra tos  podem ser  a l te rados  com ac résc imos ou 
supressões  de a té  25% (v in t e  e  c inco por  cento )  do va lo r  
cont ra t ua l  a tua l i zado,  de  forma un i la t era l ,  e  de  a té  50% 
(c inquent a  po r  cento )  de  forma b i la tera l ,  mediant e  termo  
ad i t i vo  ce lebrado ent re  as  par t es ,  observando o  mesmo ob je to  
cont ra t ado.  

§3º  Nenhum ac résc imo ou sup ressão  poderá exc eder  os  
l im i tes  es tabe lec idos  no §2º ,  sa lvo  as  supressões  res u l tant es  
de aco rdo ce leb rado ent re  os  cont ra t antes .  

§4º  O cont ra to  poderá ser  a l te rado pa ra  res tabe lecer  a  
re l ação que as  pa r tes  pac tua ram in ic ia lmente  ent re  os  
encargos  do cont ra tado  e  a  re t r i bu ição para  a  j us ta  
remuneração da ob ra ,  serv iço  ou fornec imento ,  ob je t i vando a  
manutenção do equ i l íb r io  econôm ico- f inance i ro  in i c ia l  do  
a jus te ,  na h ipótese de s obrev i rem fa tos  imprev is íve is  ou  
prev is íve is ,  po rém,  de  consequênc ias  inca lc u láve is ,  
re ta rdadoras  ou impedi t i vas  da sua,  ou a inda,  na h i pó tese de  
força maior ,  caso for tu i to  ou fa to  do p r ínc ipe,  conf i gurando  
á lea econôm ica ext raord inár i a  e  ext racont ra tua l .  

§5º  E xcepc iona lmente ,  nos  casos  de sup ressão de va lo r  
mediante  descont o  o f er tado pe lo  f o rnecedor  que não a t in ja  o  
percentua l  ind icado no §2º ,  poderá se r  fo rmal i zado a  
a l te ração cont ra t ua l  a t ravés  de apos t i l amento .  

12.3 As a l terações e modif icações contratuais,  poderão desde que haja previsão 
contratual ,  e respeitando as condições previstas no Art .  65 da Norma de Compras,  
Contratações e Al ienações da Fundação PTI ,  conforme descr i to  abaixo.  

Ar t .  65 .  As  a l te rações /modi f i cações  cont ra tua is  serão  
formal izadas  mediant e  Te rmo Adi t i vo  ou Apos t i lamen to .  

§1º  O te rmo ad i t i vo  fo rmal izará  a l te rações  das  cond ições  
cont ra t ua is  in ic i a lmente  pac tuadas .  
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§2º  O apos t i lamento  fo rmal iza rá  as  modi f i cações  das  
cond ições  cont ra tua is  dec or rent es  de c láusu las  já  p rev is tas  
em cont ra to ,  bem como a l te rações  ge renc ia is ,  em  espec ia l :  

a )  e r ro  mater ia l ;  

b )  rea jus te  f inance i ro ,  c onforme índ ic e  econôm ico d ispos to  
em c láusu la  cont ra tua l ;  

c )  Compens ações  ou pena l i zações  f i nanc e i ras  dec or rent es  
das  cond ições  de pagamentos ;  

d)  A l te ração dos  dados  o rçamentár ios ;  

e)  A l te ração de marca/espec i f i cação técn ica ,  quando a  
subs t i tu ição fo r  ap rovada pe la  Fundação PTI -BR;  

e)  A l te rações  cadas t ra is  ent re  mat r i z  e  f i l i a l .  

Parágra fo  Único.  P ara  a l t e rações  cadas t ra is  ent re  mat r i z  e  
f i l i a l ,  bem como out ras  a l te rações  ge renc ia is ,  também será  
ace i to  o  te rmo de apos t i lamento .  

 
13.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 Todas as despesas,  encargos, f retes, impostos de qualquer natureza,  
inc identes sobre o objeto do presente, honorár ios , taxa de agenciamento e todas  
obr igações soc ia is e previdenc iár ias são de inte ira responsabi l idade e r isco da 
empresa vencedora.  

13.2 Nos custos apresentados,  devem estar inc lusas despesas necessár ias para a 
contratação dos prof iss ionais.  
Durante todo o período de contratação, a empresa CONTRATADA deverá manter  
atual izada sua documentação e seus cadastros junto à Fundação PTI -  BR.  

13.3 A Fundação Parque Tecnológico I ta ipu -  Bras i l ,  em cumprimento à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais  (13.709/2018) ,  esc larece que a proposta comercia l e  
documentos de habi l i tação dos fornecedores poderão ser  d isponib i l izados para  
outros part ic ipantes do processo de contratação tendo em vis ta o d ire ito destes  em 
obter v istas dos e lementos do processo indispensáveis à defesa de seus in teresses.  

13.4 A Norma de Compras, Contratações e Al ienações da Fundação PTI-BR e as  
Minutas de Contrato ut i l izadas por  es ta Fundação estão d isponíveis  no l ink  
ht tps :/ /p t i .org.br /pt-br /compras-e- l ic i tacoes.  
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