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DEFEIViSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

TERMO DE REFERÊNCIA

1-OBJETO

Trata-se de locação de imóvel não residencial para instalação do núcleo da

Defensoria Pública Regional na cidade de São João do Piauí.

2-JUSTIFICATIVA

Para a realização de sua atividade fim, a Administração Pública necessita,

por diversas vezes, realizar contratos com a iniciativa privada, seja efetuando compras, seja

contratando obras ou serviços. Além disso, por vezes, é mais viável para o Poder Público

contratar com um particular, a ter, que ele próprio, suprir suas necessidades.

Nos últimos anos, com o aumento da procura pelos serviços desenvolvidos

pela Instituição aliado ao aumento de demandas judiciais em que a atuação do Defensor

Público é imprescindível, novos Núcleos da Defensoria foram criados, especialmente em

cidades do Interior do Estado, tornando mais acessível o atendimento daqueles que vivem em

situação precária e necessitam de orientação jurídica.

Acerca da locação do imóvel, Importante destacar que a Defensoria

Pública não possuí Imóvel próprio na cidade, sendo a locação de um não residencial, para a

instalação de um Núcleo, a única forma de os Defensores Públicos e seus colaboradores

continuarem desenvolvendo suas atividades funcionais.

Quanto à contratação ora solicitada, cumpre esclarecer que o Imóvel

atende todos os requisitos necessários: localização privilegiada - facilitando o acesso dos que

alí laboram e também dos assistidos, estrutura Interna adequada e satisfatória -

bem divididos e valor do aluguel compatível ao valor de mercado.

espaços
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3. QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/VALORES DE MERCADO

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QTD.TOTAL

01 Locação de imóvel onde irá funcionar a

Defensoria Pública de São João do Piauí

Mês 06

O referido imóvel deverá apresentar os seguintes requisitos mínimos:

* Distância máxima de 2.0 km do Fórum Central da Comarca de São João do Piauí

* Sala para Recepção para, no mínimo. 08 pessoas:

● Sala para Defensor Público, sala de atendimento  e recepção;

* Banheiros para o público:

♦ Banheiros para os servidores e colaboradores:

● Rede alimentadora elétrica trifásica:

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. A contratação será pelo critério MENOR PREÇO, 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 caracterizados como

comum, assim entendido, aquele cujo padrão de desempenho e qualidade esteja

objetivamente definido, utilizando-se de especificações usuais de mercado.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

5.1. A LOCADORA obriga-se a:

5.1.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e em

estrita observância das especificações de sua proposta;

5.1.2. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer impedimento de

ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista algum impedimento,

prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da documentação pertinente,

para fins de avaliação por parte da LOCATÁRIA;

5.1.3. Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel;
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5.1.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel;

5.1.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

5.1.6. Auxiliar a LOCATÁRIA na descrição minuciosa do estado do imóvel, quando da

realização da vistoria;

5.1.7. Fornecer à LOCATÁRIA recibo discriminando as importâncias pagas, vedada a quitação

genenca;

5.1.8. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas

compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente;

5.1.9. Pagar as despesas extraordinárias, entendidas como aquelas que não se refiram aos

gastos rotineiros de manutenção do edifício, como;

a) obras de reformas ou acréscimos que interessem  a estrutura integral do imóvel;

b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e  iluminação, bem como das

esquadrias externas;

c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício;

d) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em

data anterior ao início da locação;

e) instalação de equipamento de segurança e de incêndio.

5.1.10. Pagar os impostos (especialmente Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU) e taxas,

inclusive a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, bem como a taxa de

lixo, incidentes sobre o imóvel;

5.1.11. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, os sistemas de combate a incêndio,

bem como o sistema hidráulico e a rede elétrica;

5.1.12. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas no processo de dispensa de licitação;

5.1.13. Pagar o prêmio de seguro complementar contra fogo;

5.1.14. Providenciar a atualização do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o pagamento

do prêmio de seguro complementar contra fogo, caso ocorra um sinistro dessa natureza;

5.1.15. Informar à LOCATÁRIA quaisquer alterações na titularidade do imóvel. Inclusive com

a apresentação da documentação correspondente.

5.1.16. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
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6 - DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

6.1. A LOCATÁRIA obrÍga-se a:

6.1.1. Pagar o aluguel e os encargos da locação exigíveis, nos prazos estipulados no Termo de

Contrato;

6.1.2. Servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a

natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo como se seu fosse;

6.1.3. Realizar vistoria do imóvel, antes da entrega das chaves, para fins de verificação

minuciosa do estado do imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos

existentes;

6.1.4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, conforme

documento de descrição minuciosa elaborada quando da vistoria inicial, salvo os desgastes e

deteriorações decorrentes do uso normal;

6.1.5. Comunicar à LOCADORA qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem

como as eventuais turbações de terceiros;

6.1.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo da LOCADORA, sendo

assegurado à LOCATÁRIA o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos

durem mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n® 8.245, de 1991;

6.1.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações,

provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados;

6.1.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento prévio e

por escrito da LOCADORA;

6.1.9. Entregar imediatamente à LOCADORA os documentos de cobrança de tributos e

encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer

intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à LOCATÁRIA;

6.1.10. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, gás (se houver) e

água e esgoto;

6.1.11. Permitir a vistoria do imóvel pela LOCADORA ou por seus mandatários, mediante

prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e examinado por

terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei n^ 8.245, de 1991;

6.1.12. Exigir 0 cumprimento de todas as obrigações assumidas pela LOCADORA, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
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6.1.13. Exercer o acompanhamento e a fiscalização do contrato, por servidor especialmente

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, e

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

6.1.14. Notificar a LOCADORA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso

da execução do contrato, fixando prazo para a sua correção;

6.1.15. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida

pela LOCADORA, em conformidade com o art. 36, §8? da IN SLTl/MPOG N. 02/2008.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. 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 início da prestação do serviço,

conforme atesto da execução do objeto peio 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.

7.2. 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.

7.3.

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Pela mora na execução, a inexecuçao 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;

8.2. 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.

9. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

A Defensora Pública Geral irá designar um servidor que será responsável pela

supervisão e acompanhamento da execução do contrato.
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10. DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS:

Venho informar que os documentos que instruem o processo

Administrativo são verdadeiros e foram por mim solicitados.

Teresina,/Ô3 de setembro de 2018.

l/anovick Feitosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo
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