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PROCESSO Nº. 1018/2019

EDITAL FPTI – BR Nº. 108/2019

Perguntas e Respostas I
O edital montra que o aluguel será a composto por um custo fixo no valor
de R$ 7.248,51 mais um variável que seria uma porcentagem sobre o
Pergunta
faturamento partindo de 2%. Gostaria de saber qual foi o faturamento dos
últimos 12 meses do Itaipu bistrot?
A planilha a seguir traz o demonstrativo do faturamento declarado pela
empresa contratada para o exercício de 2018:

FATURAMENTO

01
Resposta

Mês

BRUTO

Janeiro

R$ 247.915,00

Fevereiro

R$ 150.537,13

Março

R$ 89.007,25

Abril

R$ 86.502,13

Maio

R$ 108.337,38

Junho

R$ 82.556,75

Julho

R$ 161.033,38

Agosto

R$ 154.838,75

Setembro

R$ 130.427,00

Outubro

R$ 112.489,00

Novembro

R$ 134.374,21

Dezembro

R$ 120.024,56

TOTAL

R$ 1.578.042,52

Nota: Não foi informado o faturamento dos últimos doze meses (Set 2018 - Set
2019) porque houve um período descoberto da prestação do serviço.
Portanto, considerar o demonstrativo do faturamento para os doze meses de 2018.
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O ¨Itaipu Bistrot¨tem dois locais de operação sendo um na recepção e
outro no mirante da barragem, isso implica em um número alto de
Pergunta
funcionários registrado além de estrutura com veículos e logística. O
faturamento atual faz frente a todos estes custos?
A cessão do espaço Itaipu Bistrot corresponde a dois espaços, sendo um
localizado no Mirante Central e outro no Centro de Recepção de Visitantes,
e não há neste processo licitatório a possibilidade de licitar os espaços
separadamente, sendo assim a empresa vencedora, deverá assumir a
prestação do serviço em ambos os espaços conforme descrito no termo de
referência.
O faturamento diz respeito à receita variável advinda da comercialização
Resposta dos produtos conforme demanda e proporcional ao esforço de venda da
empresa vencedora, que deverá utilizar desse faturamento para cobrir seus
eventuais custos de mão de obra, insumos, impostos, aluguel e outros.
Entendemos que esses custos são assumidos pela empresa, que assume
também os riscos do negócio.
A Fundação PTI não define os salários de pessoal das terceirizadas,
tampouco é responsável pelo processo logístico de suprimentos.

Foz do Iguaçu, 30 de Outubro de 2019

Comissão Permanente de Contratações FPTI-BR
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