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DEFENSOmA PUBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Trata-se de solicitação para contratação de serviço de investigação geotécnica para

elaboração e realização de sondagem a percussão, nos teirenos cedidos a esta Defensoria

Pública do Estado do Piauí, sendo estes em Oeiras  - PI e em Pamaíba - PI. possibilitando o

cálculo das fundações a serem aplicadas na possível construção de um prédio no local,

atendendo as necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

2, JUSTIFICATIVA:

A Defensoria Pública é um ente que tem como principal função o atendimento ao

público, exclusivamente aos mais pobres e que não tem condições financeiras para arcar com as

custas processuais e representantes. Deste modo.  é imprescindível para tal atendimento a

existência de estruturas físicas que possibilitem  o acesso da população carente aos Defensores e

demais funcionários e servidores desta instituição.

Para a construção de qualquer edificação civil é necessário que as fundações deste

sejam bem construídas e condizentes com a estrutura que devem suportar. Faz-se então

necessário um série de estudos de solo visando das o máximo de informações possíveis ao

engenheiro projetista para que este possa elaborar um projeto mais eficiente e completo, visando

a segurança e executabilidade da obra.

No caso em tela, é necessária a realização de estudo de solo e sondagem através do

método de percussão, sendo deste elaborado laudo técnico, a ser realizado em 9 (nove) furos,

visando o conhecimento técnico do tipo de solo e compactação deste para que possa ser

escolhido a tipo de fundação mais adequada, visando aspectos de segurança, desempenho e

funcionalidade.

Enfatiza-se que sem o estudo de solo há grande possibilidade do erro no calculo

das fundações da edificação a ser construída, consequentemente gerando risco a obra e aos seus

ocupantes.
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Deste modo. tem-se como justificada a necessidade da contratação de empresa

especializada na análise e sondagem de solo feita através do método de percussão, a tlm de

atender às necessidades desta Defensoria Pública do Estado do Piauí.

Para este. sugere-se as especificações a seguir elencadas.

3. QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASA^ALORES DE MERCADO

ÁREALOCALIZAÇÃO PROFUNDIDADEQUANTIDADE DE
FUROS

ZONA URBANA

BAIRRO CONSELHEIRO ALBERTO

SILVA ATE O
IMPENETRÁVEL ].306,26M-07

PARNAIBA- PI

(Registrado no Cartório Almendra,
matrícula do Registro Geral n® 21.457.
Livro 2-HQ, Fls.1/4)

RUA COMADRE ANA, S/N

BAIRRO OEIRAS NOVA

ATE O
IMPENETRÁVEL

OEIRAS-PI
02 300 M^

(Registrado no Cartório do 1® Oílcio de
Registro de Imóveis da Comarca de
Oeiras, Fls. 283/284 do livro de

Transcrição das Transmissões dos
Imóveis. Registro n° 3-N, Matrícula n®

18.203)
*Os enJercços estío descritos nos termos dt- doaçüo e cessSo cm anexo.

Para efeito das presentes especificações, é a Defensoria Pública do Estado do Piauí,

órgão vinculado ao Governo do Estado do Piauí que contratará os serviços objeto deste

documento; o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do certame, a quem será

adjudicado o objeto; e o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que representará a Defensoria

perante a CONTRATADA e a quem este último deverá se reportar.
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Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente:

●  Às normas e especificações constantes deste Anexo;

●  Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,

dentre elas as normas NBR 12722/92, NBR 6502 e espccialmente à
NBR-8036

Reconhecimento dos Solos para Fundações de Edificios, e à NBR

6484 - Solo - Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT -
Método de Ensaio.

Programação de Sondagem de Simples

De igual modo, a CONTR.ATADA deverá observar no que for aplicável:

●  As normas interiiadonaís consagradas editadas pela ASTM -

American Society for Testing and Materials - e pela DIN -

Deutsches Institut fiiir Normung;

●  As disposições legais da União, do Governo do Distrito Federal;

●  Os regulamentos das empresas concessionárias;

●  As prescrições e recomendações dos fabricantes;

●  As normas regiilamentadoras do Ministério do Trabalho;

●  As práticas SEAP - Projetos, Construção e Manutenção;

Os casos não abordados serão cefínidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a

manter o padrão de qualidade previsto para os serviços.

Os interessados, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a

documentação referente à presente especificação, dirimindo, opoilunamenie, todas as dúvidas,

de modo a não incorrerem em omissões, as quais, se verificadas, não terão o condão de embasar

eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora

fornecidas não poderão, em hipótese alguma, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar

serviços extras e/ou alterar a composição de seus preços unitários.

A CONTRATADA deverá ser considerada como sendo altamente especializada

nos serviços objeto da contratação sendo reconhecida tecnicamente como tal, o que significa

que deverá ter computado, nos preços unitários propostos, todos os custos diretos e indiretos,

tributos, tarifas, encargos sociais, etc., necessários à completa execução dos serviços, bem como
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a apresentação de referências de serviços prestados anteriormente nesta especialidade e

complexidade.

Após a adjudicação do objeto não será levada em conta qualquer reclamação ou

solicitação, seja a que título for, de alteração dos preços constantes da proposta da

CONTRATADA.

A CONTRATADA deverá alocar profissionais altamente especializados para o

desenvolvimento dos trabalhos.

Todas as questões, reclamações trabalhistas, demandas judiciais, ações por perdas

ou danos e indenizações oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuízos causados pela

CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em hipótese alguma,

responsabilidade solidária por parte da Defensoria Pública.

Os representantes da FISCALIZAÇÃO se reportarão diretamenle ao(s)

responsável(is) técnico(s) da CONTRATADA, ou a seu preposto formalmente indicado.

Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa por esta autorizada terão livre

acesso a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto

da presente licitação, ainda que nas dependências da CONTRATADA ou dc terceiros.

O CONTRATADO interromperá total ou parcialmente a execução dos serviços

sempre que:

Assim estiver previsto e determinado no Instrumento

Convocatório ou no Contrato;

For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos
termos do Instrumento Convocatório e de acordo com estas

especificações;

Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que

esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer  a qualidade

dos trabalhos subsequentes; e

FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar formalmente.

A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob qualquer pretexto, a

transferência cie responsabilidade da CONTRATADA para
terceiros.
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A elaboração dos produtos - laudos, estudos, especificações, pareceres etc. -

deverá ser realizada nas instalações da CONTRATADA.

A CONTRATADA não divulgará nem fornecerá dados ou informações obtidos em

razão deste contrato, e não utilizará o nome da Defensoria Pública do Estado do Piauí para fms

comerciais ou em campanhas e material de publicidade, salvo com prévia autorização.

O produto - projetos, levantamentos, laudos, estudos, especificações, pareceres etc.

- só será considerado liberado para fins de faturamento após sua conclusão e entrega, por parte

da CONTRATADA, e a devida análise e aprovação, por parte da FISCALIZAÇÃO.

O acompanhamento das atividades e as aprovações dos produtos entregues pela

CONTRATADA por parte da FISCALIZAÇÃO, incluindo memoriais de cálculo, não eximem a

responsabilidade técnica da CONTRATADA sobre sua autoria, nem caracterizam

responsabilidade técnica solidária da Defensoria Pública do Estado do Piauí.

3.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Serviços de Campo3.1.1.

O serviço a ser desenvolvido consiste em elaborar LAUDO DE SONDAGEM

PELO MÉTODO DE PERCUSSÃO, nos terrenos onde serão construídas futuramente as

novas instalações desta Defensoria Pública, localizados na:

●  Zona Urbana, Bairro Conselheiro Alberto Silva, no Município de PARNAÍBA -

PI, devidamente registrado no Cartório Almendra, matrícula do Registro Geral n®

21.457, Livro 2-HQ, FIs.1/4);

●  Rua Comadre Ana, S/N, Bairro Oeiras Nova, OEIRAS - PI, devidamente

registrado no Cartório do 1° Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Oeiras,

FIs. 283/284 do livro de Transcrição das Transmissões dos Imóveis, Registro n® 3-

N, Matrícula n° 18.203).
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Serviços de Sondagem3.1.2.

Execução, conforme previsão da NBR-8036, de 09 (nove) furos de sondagem

pelo método de percussão - SPT. realizados nos locais indicados e executados até o

impenetrável, nos terrenos localizados na:

●  Zona Urbana, Bairro Conselheiro Alberto Silva, no Município de PARNAÍBA -

PI, devidamente registrado no Cartório Almendra, matrícula do Registro Geral n°

21.457, Livro 2-HQ, Fls.l/4);

●  Rua Comadre Ana, S/N, Bairro Oeiras Nova, OEIRAS - PI, devidamente

registrado no Cartório do 1° Oficio cie Registro de Imóveis da Comarca de Oeiras,

FIs. 283/284 do livro de Transcrição das Transmissões dos Imóveis, Registro n° 3-

N, Matrícula n° 18.203).

Também deverão ser extraídas amostras de solo através da cravação de amostrador

padronizado de 34.9mm e 50.8mm de diâmetros interno e externo, respectix amente.

As amostras de solo coletadas ao longo do perfíl de sondagem deverão ser

acondicionadas em sacos plásticos, classificadas, identificadas e armazenadas em local

protegido e ventilado por um período mínimo de 60 (sessenta) dias, à disposição da

FISCALIZAÇÃO.

Caso seja encontrado o lençol freático, deverá ser medido seu nível 24 (vinte e

quatro) horas após sua detecção.

Todas as cotas deverão estar referidas ao RN a ser definido pela executora da

sondagem, devidamente identificado, ou outro definido pela FISCALIZAÇÃO.

3.1.3. Serviços de Escritório

A CONTRATADA deverá fornecer relatório final de sondagem de cunho técnico e

gerencial, registrado no CREA, onde deverá constar uma breve descrição das atividades

desenvolvidas e os produtos das investigações geotécnicas realizadas - laudos de sondagem

incluindo perfis de sondagem (logs de sondagem), planta de localização dos furos de sondagem

SPT e do RN - Referencial de Nível - utilizado para as cotas altimétricas.
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Os perfis deverão indicar, além de gráfico de resistência à penetração, as cotas, o

índice de resistência à penetração nos 30cm iniciais e finais por metro, a posição das amostras, a

classificação do material, o nível d’água. se encontrado, além de outras infoiTnações julgadas

necessárias ou solicitadas pela FISCALIZAÇÃO em conjunto com o responsável técnico pelo

projeto de fundações.

O relatório deverá ser assinado por engenheiro civiL com indicação de seu

número dc CREA»

Os relatórios deverão ser apresentados em via impressa (2 cópias) e em meio

digital, no formato PDF. Os desenhos deverão ser apresentados plotados em tamanho A4 ou A3

e em meio digital em AUTOCAD, com arquivos no formato para leitura em AutoCAD (.dwg),

versão 2013 ou superior.

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODALIDADE DA LICITAÇÃO

A contratação será pelo critério MENOR PREÇO e o REGIME DE EXECUÇÃO

INDIRETA.

4.1.

4.2. O objeto da presente contratação destina-se  à prestação de serviço e fornecimento de

material caracterizado como comum, assim entendido, aquele cujo padrão de desempenho e

qualidade esteja objetivamente definido, utilizando-se de especilleações usuais de mercado.

4.3 Por se tratar de contratação de serviços comuns, o certame licitatório será realizado por

meio de Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, conforme previsão

da Lei 11.319/2017.

4.4 A opção de utilizar Sistema de Registro de Preços justifica-se pela impossibilidade de prever

o real quantitativo a ser demandado pela Administração, bem como pela necessidade de

contratações frequentes e conveniência de entregas parceladas, solicitadas de acordo com a

demanda da DPE/PI.

4.5. A modalidade de licitação ora escolhida não só confere maior celeridade ao processo, como

também amplia o universo dos potenciais licitantes. Desse modo, entende-se que o interesse

público será mais satisfatoriamente atendido mediante a adoção dessa modalidade.
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5. CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS:

A execução dos serviços e entrega do laudo de sondagem deverá ocorrer no prazo

máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data do recebimento da solicitação da

CONTRATANTE pela CONTRATADA, nos Núcleos da Defensoria Pública do Estado do

Piauí, conforme endereço indicado previamente pela Instituição, aos cuidados da Coordenação

de Infraestrutura e Materiais.

5.1.

A CONTRATADA arcará com todos os custos de serviço e  transporte, se

responsabilizando por falhas e danos aos equipamentos resultantes do transporte.

5.2.

Antes do término do serviço a CONTRATADA deverá agendar reunião junto à

FISCALIZAÇÃO para esclarecer eventuais dúvidas em relação às expectativas do

CONTRATANTE.

5.3.

6. ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. O material será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da

conformidade do serviço com a especificação.

6.2. O recebimento definitivo de cada solicitação será feito após a verificação da qualidade e

quantidade do material e consequente aceitação, o que deverá ocorrer no mesmo dia do

recebimento provisório.

7. Obrigações da contratante

7.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei n° 8.666/93,

através do fiscal do contrato, conforme Dortaria  a ser determinada pela Defensora Pública

Geral do Estado do Piauí.

7.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o aspecto quantitativo e

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à entrega do objeto e às

especificações técnicas, sem que tal atividade implique em qualquer responsabilidade da

Fiscalização sobre a ação da contratada;

7.3.
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7.4. Atuar da forma mais ampla e completa iio acompanhamento da entrega do objeto,

acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas quanto aos

danos que forem causados à contratante ou a terceiros;

7.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto dentro das

normas do contrato;

Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo com o

cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade na execução do objeto,

podendo sustar ou recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e

condições estabelecidas neste Termo de Referência;

7.6.

Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo

estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo fiscal do contrato;

7.7.

No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua finalização, caberá à

contratante, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento das

especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela contratada.

7.8.

7.9. A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura

verificadas na entrega do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes,

contribuições previdenciárias, impostos, fretes e quaisquer outras que forem devidas e referentes

pleno fornecimento dos produtos e cumprimento integral das obrigações decorrentes da

execução do objeto da contratação;

8.1.

ao

8.2. Responsabilizar-se pela realização do serviço deste Termo de Referência, respondendo civil

e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus

empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier a, direta ou

indiretamente, causar ou provocar à contratante;

8.3. Não transferir total ou parcialmeníe o contrato a terceiros.

8.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outr

informação acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da contratante;
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8.5. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução

do contrato e também às demais informações internas da contratante, a que a contratada tiver

conhecimento:

8.6. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos e/oii de

força maior, impeditivos da execução do objeto;

8.7. Entregar, dentro de 2 (dois) dias úteis, os equipamentos rejeitados pela fiscalização exercida

pelo fiscal do contrato, devido ao uso de peças que não sejam qualHlcadas como originais e/ou

estejam foram das especificações exigidas por este Termo de referência.

Executar flelmente o contrato e este Termo de Referência, em conformidade com as

cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações, de forma a não

interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante.

8.8.

9. CONDIÇOES DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado à contratada, por meio de depósito bancário em conta a ser

indicada pelo contratado, até o 30" (trigésimo) dia após o recebimento definitivo do

produto, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato e apresentação de Nota

Fiscal, sendo que a ordem bancária dará quitação ao pagamento, nos termos da Lei, debitado do

valor devido os valores relativos aos tributos e contribuições sociais.

9.2. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura,

que será devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

9.3. Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela contratada, das mesmas

condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado dessa consulta ser

impresso e juntando aos autos do processo próprio;

9.4. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com terceiros

ou sua colocação em cobrança bancária.

9.5. Como se trata de contratação em regime de empreitada por preço unitário, os serviços

serão medidos pelas unidades das atividades desenvolvidas satisfatoriamente, de acordo com as

orientações da FISCALIZAÇÃO e com as especificações técnicas deste Termo de Refência.
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9.6. Os serviços serão pagos, após a apresentação da ART - Anotação de Responsabilidade

Técnica e do laudo técnico registrados no CREA, considerando-se a quantidade de metros

lineares de furos acompanhados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, além do preço de

mobilização/desmobilização dos equipamentos.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pela mora na execução, a inexecução total ou parcial do objeto definido neste Termo de

Referência, a contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa fornecedora

penalidades previstas na legislação pertinente;

10.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento do produto em desacordo com as

especificações e com a proposta, fora dos prazos estabelecidos e quando não forem cumpridas

as condições de garantia contra falhas e ou defeitos.

11. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇaO

A Defensora Pública Geral irá designar um representante para

acompanhamento da execução do contrato.

12. DA VERACIDADE DOS ORÇ-AMENTOS:

Venho informar que os orçamentos que instruem o processo Administrativo

são verdadeiros e foram por mim solicitados.

Formulo os mais altos protestos de estima e consideração.

Teres/na, 14 de Novembro de 2018.

'7Atenciosamente,

IV^OVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO
/  Diretor Administrativo
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