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1.  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1.1  SELEÇÃO E CADASTRO DE FOOD TRUCKS para o evento Energia de 

Natal – Águas e Luzes, para atender às necessidades da Fundação 

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

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Apesar do Mirante do Vertedouro possuir infraestrutura necessária 

e apropriada para a real ização do evento, o local não oferece 

opções de fornecimento de al imentação própria  para o tamanho do 

públ ico esperado no evento –  400 pessoas e nem interna como 

também não possui opções no seu entorno devido ao horário.  

 2.2. Optou-se pelo credenciamento porque é do interesse da Fundação 

PTI-BR oferecer aos participantes do evento o maior número possível 

de opções de prestadores de serviços de al imentação, já que tai s 

serviços podem ser executados, simultaneamente, por diversas 

empresas de maneira satisfatória.  

2.3. O credenciamento possibi l i ta à Fundação PTI-BR manter um 

cadastro de empresas pré-habi l i tadas a prestar os serviços, garantindo 

agi l idade e segurança na contratação. 

3.  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1  Constitui  objeto do presente credenciamento a concessão de 

autorização de uso de espaço para exploração comercial  de serviço 

do tipo food truck durante a real ização do evento Energia de Natal  

– Águas e Luzes organizado pela Fundação PTI nas condições 

estabelecidas neste instrumento.  

3.2  04 (QUATRO) VAGAS PARA FOOD TRUCK: 

- 1 vaga para HAMBURGUER; 

- 1 vaga para CREPE/PASTEL 

- 1 vaga para SORVETES/MILK SHAKE/AÇAÍ;  

- 1 vaga para ESPETINHOS; 
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3.3  ESTRUTURA   

3.3.1  Para cada Food Truck será sol ici tado no mínimo a uti l ização de 

08 (oito) mesas e 04 (quatro) cadeiras por mesa no local indicado 

pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu - BR.  

3.3.2  É responsabi l idade da empresa credenciada manter a l impeza do 

food truck e das mesas. 

 

3.3.3  É de responsabi l idade do food truck a água e gás  que serão 

uti l izados, a Fundação Parque Tecnológico Itaipu fornecerá 

apenas o ponto de energia.  

 

3.3.4 O food truck poderá medir até no máximo 7m de cumprimento.  

 

4.  LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

4.1  O serviço deverá ser executado nas dependências do Mirante do 

Vertedouro no Complexo Turístico Itaipu – BR, na Avenida 

Tancredo Neves, 6731 –  CEP: 85.867-900 –  Bairro Itaipu –  Foz do 

Iguaçu (PR). 

4.2  O prazo de execução dos serviços é de 17 a 23/12/2021 das 19h 

às 22h, caso o credenciado opte por um atendimento aos turistas ao 

longo do dia, o serviço pode ser executado das 09h às 22h. Para tal, é 

necessário o aviso ao organizador do evento.  

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

de obra, transporte, al imentação, entrega, encargos, impostos de 

qualquer natureza), incidentes sobre o objeto do presente, são de 

inteira responsabi l idade e risco da empresa CONTRATADA.  

4.4  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 pessoal idade e 

subordinação direta.  

5.  FORMA DE PAGAMENTO 

Não haverá pagamento pelo serviço prestado ou qualquer sol ici tação 

de porcentagem sobre os lucros por parte da Fundação Parque 

Tecnológico Itaipu –  BR. 

6.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

6.1  Das Obrigações da CONTRATADA: 
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6.1.1  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.  

6.1. Apresentar os seguintes documentos:  

6.2.1 Cópia do Contrato social  da pessoa jurídica sol ici tante 

devidamente registrado, ou Cert i ficado da Condição de 

Microempreendedor Individual –  CCMEI, emitido pela Receita Federal 

do Brasi l; 

6.2.4 Cópia da l icença, alvará ou documento de permissão de 

funcionamento do food truck da Prefeitura, vigente na cidade de 

origem; 

6.2.5 Carteira da vigi lância sanitá ria em dia; 

6.2.6 Indicação dos al imentos que pretende comercial izar  conforme 

vagas; 

6.2.7. Fotos internas e externas do food truck no formato JPG ou PNG;  

6.2.8 A não apresentação de qualquer dos itens acima, ou apresentação 

de informações incompletas, ou ainda, sem condições claras de 

entendimento, desclassi ficará o proponente;  

6.2.9 Apresentar à Contratante, a relação nominal e número do RG dos 

empregados que estarão no evento para a execução do serviço.  

6.2.9.1 Esses dados são necessários para l iberação de acesso na 

barrei ra de Itaipu.  

6.2.10. Responsabi l izar-se por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere responsabi l idade à 

Contratante; 

6.2.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as 

normas internas da Fundação PTI; 

6.2.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem 

desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não 

abrangidas neste instrumento, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 

desvio de função; 

6.2.13 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade veri ficada 

no decorrer da prestação dos serviços;  
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6.2.14 não permitir a uti l ização de qualquer trabalho do menor de 

dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 

quatorze anos; nem permitir a uti l ização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;  

6.2.15 manter, durante toda a vigência do credenciamento, em 

compatibi l idade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habi l i tação e qual i ficação exigidas na l ici tação;  

6.2.16. Guardar sigi lo sobre todas as informações obtidas em 

decorrência do cumprimento deste Termo de Referênci a; 

6.2.17. Os veículos deverão estar em regularidade com os órgãos de 

trânsito.  

6.3  Das Obrigações da CONTRATANTE: 

6.3.1  Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas;  

6.3.2  Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, 

falhas ou irregularidades veri ficadas no serviço executado, para 

que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.3.3  Acompanhar e fiscal izar o cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA, através de colaborador especialmente designado;  

6.3.4  Disponibi l izar endereço de e-mai l  e contato telefônico;  

6.3.5  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);  

6.3.6  Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas 

previstas no termo de referência;  

 

6.3.7  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. 
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7.  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1  A São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, 

dentre outras:  

I.  Não atender, sem justi ficativa, à convocação para a assinatura 

do contrato ou reti rada do instrumento equivalente  

II.  Atrasos na execução do serviço sem justi ficativas plausíveis, 

não atendendo aos prazos do Termo de Referência.  

III.  Entregas real izadas em desconformidade com o Termo de 

Referência.  

IV.  Apresentar documento falso.  

V.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o processo de seleção de fornecedores.  

VI.  Afastar ou procurar afastar participante, por meio da violência, 

grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer 

tipo 

VII.  Agir de má-fé na relação contratual, comprovada em processo 

específico 

VIII.  Incorrer em inexecução contratual  

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

apl icadas, à CONTRATADA, sem prejuízos da responsabi l idade civi l  

e criminal, as seguintes sanções:  

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

não acarretam prejuízos significativos para o Contratante.  

 

II.  Suspensão do direito de participar de processos de 

compras e impedimento de contratar com a Fundação  PTI 

- BR , por até 2 (dois) anos.  

 

7.3  Na apl icação 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 
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(MÁXIMA) 

Não atender, sem just i f icat iva, à convocação para assinatura 

do contrato ou ret i rada 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 part icipante, por meio de 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem 

de qualquer t ipo;  

12 (doze) meses 

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

especí f ico;  

12 (doze) meses 

Incorrer em inexecução contratual .  12 (doze) meses 

 

7.3.1  A sanção de suspensão do direito de participar de processos de 

compras e impedimento de contratar com a Fundação PTI -BR para 

o caso de inexecução contratual deve ser apl icada apenas no caso 

de inadimplemento grave ou que se entenda que não é 

dispensável de cumprimento.  
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7.4  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 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 penal idade apl icada em decorrência da prática de 

qualquer das condutas tipi ficadas neste instrumento, nos 24 

(vinte e quatro) que antecederam o fato em decorrência do qual 

será apl icada a penal idade;  

II.  Quando restar comprovado que o fornecedor tenha sido 

desclassi ficado ou inabi l i tado por não atender às condições do 

edital , quando for notória a sua impossibi l idade de atendimento 

ao estabelecido; 

III.  Quando o fornecedor, del iberadamente, não responder às 

di l igências destinadas a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo de aval iação competitiva; ou 

IV.  Quando restar comprovado que o fornecedor tenha prestado 

declaração falsa de que é beneficiário do tratamento 

diferenciado concedido em legislação específica.  

7.5  As infrações, independentemente de sua gravidade, poderão ser 

apl icadas de modo cumulativo, mais de uma penal idade, sem 

prejuízo da eventual rescisão contratual sem o direito à 

indenização. 

7.6  As penal idades estabelecidas nesta cláusula não excluem nenhuma 

outra prevista em lei , nem a responsabi l idade da CONTRATADA por 

perdas e danos que causar à Fundação PTI –  BR. 

7.7  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.  

7.8  A apl icação das penal idades previstas deverá ser  real izada em 

processo administrativo, que assegurará o contraditório e a ampla 

defesa à CONTRATADA, observando a Norma de Compras, 

Contratações e Al ienações da Fundação Parque Tecnológico Itaipu 

- Brasi l . 
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7.9  A CONTRATADA poderá interpor defesa e apresentar e/ou requerer 

a produção de provas, conforme o caso.  

7.10  Da decisão final cabe recurso.  

7.11  A não ocorrência das penal idades acima referidas não impede que 

a Fundação PTI - BR rescinda, uni lateralmente, o instrumento 

contratual.  

 

8.  DOS PROCEDIMENTOS 

8.1  INSCRIÇÃO- Os interessados deverão preencher o Formulário de 

Inscrição (on-l ine), no período indicado no edital , através do LINK 

https://webforms.pti .org.br/foodtruck-energiadenatal  , conforme 

descrição no item 3.1, devendo anexar ao mesmo os documentos 

obrigatórios (i tem 6.1), sob pena de inval idação da inscrição. No 

ato da inscrição, on-l ine, o Requerente deverá informar, além dos 

documentos obrigatórios: - Telefone para contato e endereço de 

e-mai l  e Mercadoria a ser comercial izada, de acordo com as vagas 

discriminadas no item 3.2.  

8.2  SORTEIO DAS VAGAS- O sorteio será onl ine na data, local e 

horário divulgados no edital . A l ista com os sorteados será 

divulgada na data indicada no edital , no site do PTI 

(www.pti .org.br/avisos-de-editais/) A l istagem dos participantes 

para sorteio respeitará a ordem de inscrição. Os sorteados que 

desistirem, não cumprirem as exigências deste Edital  ou tiverem 

sua l icença cassada, darão lugar para o sorteado em cadastro de 

reserva. 

8.3  DA LICENÇA DOS CLASSIFICADOS  A autorização terá val idade 

apenas para o evento ENERGIA DE NATAL 2021 (período de 

17/12/2021 a 23/12/2021) É de responsabi l idade do Requerente o 

comparecimento junto ao credenciamento da Itaipu Binacional 

para a retirada do crachá e autorização para entrada na Itaipu, 

que será disponibi l izado nos dias 15/12/2021 e 16/12/2021, das 

(13:30h às 16:00h). Sendo que, o não comparecimento 

injusti ficado para retirada da autorização e crachás impl icará na 

desclassi ficação do Requerente. 

 

 

https://webforms.pti.org.br/foodtruck-energiadenatal
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9.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1  A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasi l , em cumprimento à 

Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/2018), esclarece 

que a proposta comercial  e documentos de habi l i tação dos 

fornecedores poderão ser disponibil izados para outros 

participantes do processo de contratação tendo em vista o direito 

destes em obter vistas dos elementos do processo indispensáveis 

à defesa de seus interesses.  

9.2   A Norma de Compras, Contratações e Al ienações da Fundação PTI-

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

disponíveis no l ink https://pti .org.br/pt -br/compras-e-l ici tacoes. 

 

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste 

documento: 
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