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       SC n.° 022311 

 

1.  DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

1.1  Contratação de empresa para prestação de serviço de serviço de 

manutenção corretiva no veículo da marca FORD, modelo F4000, sob 

placa HEE-6757 uti l izados pela Área de Infraestrutura, para atender as 

necessidades da Fundação PTI-BR (Fundação PTI-BR). 

2.  JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1  Necessidade manter os veículos da Fundação PTI – BR em condições de 

pleno funcionamento, segurança e em perfeito estado de conservação, 

e em atendimento a sol ici tação real izada pelo colaborador da Área de 

Infraestrutura e Obras (ISS.DAF), via Chamado aberto sob o ID n. º 

2022016834 (SAU da Central de Atendimento).  

2.2  Considerando que o veículo necessita de manutenção, faz-se necessário 

a contratação de uma empresa especial izada  para a prestação de 

serviços de manutenção corretiva no veículo pesados, com 

fornecimento de mão de obra, peças e materiais de reposição.  

2.3  Por se tratar de um veículo pesado, essa manutenção não poderá ser 

real izada via Contrato n. º 003/2022, junto a empresa G.C. NUNES 

MAIA MECANICA (Mecânica 277), pois o mesmo é uti l izado apenas para 

os veículos leves, e diante do exposto a FORD F4000 (HEE6757), fora 

levada na empresa RETIFOZ visando a real ização de orçamento das 

manutenções corret ivas descritas no quadro  existente no Item 3.1, 

abaixo. 

3.  ESPECPORTA IFICAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1  Segue abaixo descrição dos serviços contratados:  

TABELA DE PRODUTOS  

Item Descrição dos produtos e serviços 
Qtd. Total 

Estimada 

01 Jogo de Palhetas para FORD F4000. 01 

02 
Motor da de máquina de limpador de para-brisa, com 

armação, para FORD F4000. 
01 

03 Cadeados para as portas laterais. 02 

04 Porta cadeados para as portas laterais. 02 

05 Lanterna de teto, para FORD F4000. 01 
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TABELA DE SERVIÇOS  

Item Descrição dos produtos e serviços 
Qtd. Total 

Estimada 

01 Serviços parte elétrica. 05 

02 Troca das fechaduras de 02 portinhas laterais. 03 

 

4.  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA E DOS EMPREGADO 

4.1  Não Se Apl ica.  

5.  LOCAL E DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

5.1  O serviço deverá ser executado nas dependências da empresa 

capacitada e qual ificada para real ização de serviços de manutenção 

corretiva de veículos pesados. 

5.2  O prazo de execução dos serviços é de 07 (sete) dias úteis, 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, al imentação, entrega, encargos, impostos de qualquer 

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

responsabi l idade e risco da empresa CONTRATADA.  

5.4  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.  

6.  FORMA DE PAGAMENTO 

6.1  O pagamento dos serviços será efetuado no prazo negociado com a 

Contratada. O prazo de pagamento será contado a partir da data de 

recebimento do serviço.  

6.2  Os documentos fiscais deverão ser preenchidos em nome da Fundação 

Parque Tecnológico Itaipu –  BR, CNPJ 07.769.688/0001-18, com natureza 

jurídica de entidade privada sem fins lucrativos, inscrição Municipal 36.687, 

Não Contribuinte de ICMS, situada na Avenida Tancredo Neves nº 6731, CEP 

85.867-900 –  Bairro Itaipu –  Foz do Iguaçu-PR. 

6.3  Todos os documentos fiscais eletrônicos devem ser enviados para o e -

mai l: 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 fiscais, deverão constar: o número do pedido de 

compras, número do convênio (quando apl icável), a descrição detalhada dos 

serviços prestados, o local da prestação dos serviços (quando ocorrer fora 

do município de Foz do Iguaçu – PR) e o destaque das retenções de tributos 

(quando apl icáveis).  

6.5  A CONTRATADA, quando da formal i zação de sua Proposta Comercial , 

assumirá a responsabi l idade de fazê-la com inclusão de todas as obrigações 

e encargos, ou seja, todos os custos incidentes para a consecução do objeto 

contratado, não podendo ser atribuída à Fundação PTI – BR nenhuma 

despesa adicional, a qualquer tí tulo.  

7.  DADOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de 

Custo  

Natureza 

Orçamentária  

Fonte de 

Recurso  

Convênio / Meta 

Cód. Atividade  

30201001 3030106 0101022 ISSC.003 

8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 

8.1  Das Obrigações da CONTRATADA: 

8.1.1  A CONTRATADA deverá cumprir com toda a descrição do serviço 

constante no Termo de Referência e na sua proposta comercial , assumindo, 

como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto.  

8.2  Das Obrigações da CONTRATANTE: 

8.2.1  Receber o objeto no prazo e nas condições estabelecidas;  

8.2.2  Comunicar à CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades veri f icadas no serviço executado, para que seja substituído, 

reparado ou corrigido; 

8.2.3  Acompanhar e fiscal izar o cumprimento das obrigações da 

CONTRATADA, através de colaborador especialmente designado; 

8.2.4  Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à 

prestação dos serviços, no prazo e forma estabelecidos no Termo de 

Referência, à vista das notas fiscais/fa turas, devidamente atestadas, nos 

prazos fixados; 

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

8.2.6  Permitir o l ivre acesso da CONTRATADA às dependências da Fundação 

PTI-BR, observadas as normas de segurança da Fundação PTI -BR e da Itaipu 

Binacional  para os casos em que sejam requeridas a instalação, a 

substituição ou a devolução do(s) objeto(s;  
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8.2.7  Proporcionar as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do presente Contrato, isto é, àquelas p revistas no 

termo de referência; 

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 São consideradas condutas reprováveis e passíveis de sanções, 

dentre outras:  

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

contrato ou retirada do instrumento equ ivalente; 

II.Atrasos nas entregas das compras 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 . 

 

9.2  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.  
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II.Multa Moratória , equivalente a 0,333% (trezentos e trinta e três 

milésimos por cento) do valor atual izado 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 

aval iação competitiva, sem prejuízo de rescisão uni lateral da 

avença. 

IV.Multa compensatória  para os casos de inexecução previstos no 

item 9.4, nos percentuais indicados.  

V.Suspensão do direito de participar de processos de compras  

e impedimento de contratar com a Fundação PTI - BR , por até 

2 (dois) anos. 

9.3  Considera-se, como inexecução total  do instrumento contratual, o 

atraso na execução do serviço por mais de 15 (quinze) dias úteis. 

9.4  Como forma de punir certas ocorrências pontuais da CONTRATADA, 

serão apl icados os quadros a seguir, respeitando-se o l imite para a apl icação 

de multas estabelecida por este Termo de Referência, independentemente 

da apl icação de outras penas.  

9.4.1  A caracterização formal da “ocorrência”, do item “DESCRIÇÃO DA 

OCORRÊNCIA” do “Quadro 2 –  Infração”, será a noti ficação 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 0,2% do valor do contrato 

2 0,4% do valor do contrato 

3 0,8% do valor do contrato 

4 1,6% do valor do contrato 

5 3,2% do valor do contrato 

Quadro 2 –  Infração 

ITEM DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA GRAU 

01 

Permitir situação que crie a possibi l idade de causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais, por 

ocorrência; 

05 

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 04 



 

 

Código do 

documento 
Revisão 

Data de 

aprovação 

Nº. de 

páginas 

FORM.CL.022  6.0  18/10/2021  6 de 9 

FORMULÁRIO –  TERMO REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS  

 
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade 

de atendimento; 

03 
Manter funcionário sem qual i ficação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia;  
03 

04 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscal ização, por serviço e por dia;  
02 

05 

Reti rar funcionários ou encarregados do serviço durante o 

expediente, sem a anuência prévia da CONTRATANTE, por 

empregado e por dia;  

03 

06 
Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade 

e a pontual idade de seu pessoal, por funcionário  e por dia; 
01 

07 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscal izador, por ocorrência;  
02 

08 

Deixar de substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, 

por funcionário e por dia; 

01 

09 

Deixar de cumprir quaisquer dos itens do Edital  e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente noti ficada pela Fundação PTI-BR, 

por i tem e por ocorrência;  

03 

10 
Deixar de indicar e manter durante a execução do contrato 

os prepostos previstos no edital/contrato;  
01 

11 

Deixar de providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA. 

01 

 

9.5  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 penal idade, conforme tabela a 

seguir: 

INFRAÇÃO 
PENA 

(MÁXIMA) 

Não atender, sem justi ficativa, 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 
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Incorrer em inexecução contratual. 
12 (doze) 

meses 

 

9.5.1  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.  

9.6  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 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.  

 

9.7  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. 

9.8  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  atual izado deste 

instrumento contratual.  

9.9  Se a multa apl icada não for suficiente para cobrir os prejuízos 

causados à Fundação PTI - BR, poderá esta, justi ficadamente, requerer a 

di ferença a que tem direito.  
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9.10  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 apl icadas juntamente às sanções de 

multa, a depender do caso e a sua apl icação, ainda que de forma cumulada, 

não exime a responsabi l idade de indenizar eventuais perdas e danos 

ocasionados à Fundação PTI –  BR, decorrentes do descumprimento 

contratual e/ou obrigação edital ícia.  

9.11  A multa não será apl icada caso o fato gerador em que incorreu a 

CONTRATADA tenha sido consequência de motivo de força maior ou caso 

fortuito. 

9.12  A Fundação PTI - BR reserva-se o direito de deduzir, dos valores 

devidos à CONTRATADA, as multas apl icadas 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.  

9.13  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. 

9.14  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.  

9.15  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, Con tratações e Al ienações 

da Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasi l . 

9.16  A CONTRATADA poderá interpor defesa e apresentar e/ou requerer a 

produção de provas, conforme o caso.  

9.17  Da decisão final cabe recurso.  

9.18  A não ocorrência das penal idades acima referidas não  impede que a 

Fundação PTI - BR rescinda, uni lateralmente, o instrumento contratual.  

9.19  No caso de atraso do pagamento por parte da Fundação PTI - BR, a 

CONTRATADA poderá exigir as penal idades a seguir:  

 

I  - Multa, de 2% (dois por cento), sobre o valor da parce la 

pendente; 

II  - Juros, de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor da parcela 

pendente. 
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10.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1  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 disponibi l 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.  

10.2   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. 

10.3  As empresas contratadas pela Fundação PTI-BR devem observar o 

disposto na Orientação Técnica de Engenharia, Segurança, Higiene e 

Medicina do Trabalho disponível no l ink https://ptiorgbr-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/suporte_pti_org_br/EYtTHFp9VhBMptxS

RvLY_3oBAp6CD9wf4OoZyn65ArSCeQ?e=M3FFVS 

 

Identificação dos Responsáveis pela elaboração deste documento:  

 

Responsável Técnico: Jul iano Correia de Souza  

Área: Infraestrutura, Segurança e Serviços - ISS.DAF 

Data: 01/06/2022 

 

 

Responsável Técnico: Rodrigo de Souza Rodrigues 

Área: Infraestrutura, Segurança e Serviços - ISS.DAF 

Data: 01/06/2022 

 

 

Responsável em exercício pelo Centro de Custos: Rudi Eduardo Paetzold 

Área: Infraestrutura, Segurança e Serviços - ISS.DAF 

Data: 01/06/2022 

 

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

