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DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Trata-se de solicitação para que seja efetuada a contratação de empresa

especializada em serviços de decoração de ambientes (fornecimento de flores, arranjos florais,

buquês, locação de cadeiras, mesas e toalhas de mesas) pros eventos realizados pela

Defensoria Pública do Estado do Piauí, durante o ano de 2019.

2. JUSTIFICATIVA

Há a necessidade desta contratação pois muitos eventos vem sendo

desenvolvidos e organizados pela Defensoria, tais como Semana do Defensor, reuniões

relacionadas ao Laço Branco, Confraternização de final de ano, palestras na Esdepi e em outros

núcleos da Defensoria, cursos e capacitações de Defensores, estagiários e colaboradores,

inaugurações de Novos Núcleos em Teresina e no interior do estado, além de qualquer outro

tipo de reunião institucional.

Cumpre ressaltar, ainda, que no ano de 2019 haverá a posse do novo

Defensor Público Geral e a solenidade de posse oficial, que ocorrerá no Teatro da Assembléia

Legislativa do Estado do Piauí, já esta confirmada para o próximo dia 28 de março, devendo,

portanto, referido contrato já estar vigente nesta data, para que haja a ornamentação do

espaço à altura da Instituição, dos Defensores Públicos e dos convidados que por lá estarão

presentes, tais como Governador do Estado, deputados, secretários etc.

Sugere-se as especificações a seguir elencadas:
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3. QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações Quantidade

Locação de Cadeiras tifany transparente 25

Locação de Toalhas verdes 2,2 metros 04

Locação de toalhas de renda branca 02

Locação de sofá marquesa 08

Locação de toalhas pequenas na cor verde 03

02Fornecimento de arranjos pequenos

Fornecimento de palmeiras de cachepô 08

Fornecimento de arranjos de solenidade 03

Fornecimento de arranjosed tribuna 02

Locação de mesas bistrô 06

Fornecimento de arranjos de buffet 02

3.1. Deverão estar inclusos em todos os serviços  e materiais fornecidos o frete e a mão de

obra.

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. A contratação será pelo critério MENOR PREÇO, sendo realizada através do Sistema de

Registro de Preços - SRP, na forma da lei e considerando as necessidades da Defensoria

Pública do Estado do Piauí, sendo o regime de execução do contrato de forma INDIRETA.

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

itens caracterizados como comum, assim entendido, aquele cujo padrão de desempenho e

qualidade esteja objetivamente definido, utilizando-se de especificações usuais de mercado.
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5. CONDIÇÕES E LOCAL DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS

5.1. O fornecimento dos serviços contratados e a entrega dos itens deverão ocorrer em locais

previamente definidos pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, sendo a contratada

comunicada, pela Diretoria Administrativa da Instituição, com prazo razoável para a execução

dos serviços, considerando o item 3.1 deste Termo de Referência.

5.2. A CONTRATADA arcará com todos os custos de entrega e fornecimento dos itens, se

responsabilizando por falhas e danos aos equipamentos resultantes do transporte.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

Geral do Estado do Piauí:

6.2. 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;

6.3.

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

das normas do contrato;

6.5. 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;

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;

6.6.
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No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua entrega, 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.

6.7.

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

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

6.8.

7. 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 ao pleno fornecimento dos produtos e cumprimento integral das obrigações

decorrentes da execução do objeto da contratação;

7.1.

7.2. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto 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;

7.3. Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros.

7.4. 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;

7.5. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos e/ou de

força maior, impeditivos da execução do objeto;

7.6. Executar fielmente o contrato e este Termo de Referência, em conformidade com as

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

não interferir no bom andamento da rotina de funcionamento da contratante.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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8.1. 0 pagamento será efetuado à contratada mediante apresentação da Nota Fiscal, até o

305 dia, através de depósito bancário, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do

contrato.

8.2. 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;

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

terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

8.3.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. 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;

9.2. Serão aplicadas penalidades no caso de fornecimento dos serviços 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.

10. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

A Defensora Pública Geral designará representante, denominado fiscal do

contrato, para acompanhamento da execução do contrato.

11. DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS:

Venho informar que os orçamentos que instruem o processo Administrativo

são verdadeiros e foram por mim solicitados.

Tefêfiina, 14 de março de 2019.Atenciosamente,

IVANOVICK FEITOSA DIAS PINtfEIRO

Diretor Administrativo
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