
 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto a aquisição de Equipamentos de sonorização 

(caixa de som), para suprir as necessidades da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, 

conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste instrumento: 

ITEM OBJETO DESCRIÇÃO TÉCNICA QUANT. 

01 Caixa de som 

Kit caixa de som sistema coluna com 600w 

rms, com alto-falante transdutor de 6x3 

potência nominal 300w (rms) impedância 

nominal 4, sub de 12 com amplificador de 

potência nominal 2 x 300w rms, alcance de 

frequência 20hz – 20khz conexão dsp 24 bits (1 

em 2 out), com mesa analógica inclusa com 

inputs 4 canais (2 x Mic/ linha 1 x RCA, 1 x Hi-

Z). 

02 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A aquisição de caixas de sons visa atender à necessidade da Defensoria Pública do Estado do 

Piauí, uma vez que os itens atualmente disponíveis apresentam problemas de distorção de volume, 

comprometendo a adequada distribuição de som para o ambiente.  

2.2. A aquisição está vinculada ao atendimento das necessidades de melhoria das condições de 

trabalho da Coordenação de Comunicação. Os materiais contribuirão para o aperfeiçoamento da 

realização de vários eventos realizados pela DPE-PI: seminários, congressos, simpósios, palestras e 

muitos outros realizados periodicamente.  

2.3. A modernização do sistema de áudio com aquisição de equipamentos proporcionará autonomia, 

reduzindo a necessidade de contratação de empresa terceirizada para realização deste serviço.  

2.4. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura e bem estar dos 

ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, bem estar 

e acolhimento aos servidores e usuários do serviço que frequentam as repartições públicas. 



 
3. ACEITAÇÃO DO OBJETO 

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

conformidade do objeto com a especificação. 

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

quantidade do material e consequente aceitação, no prazo máximo de 03 (três) dias do 

recebimento provisório. 

4. DO LOCAL/PRAZO DE ENTREGA DO PRODUTO 

4.1. A proponente deverá realizar a entrega dos produtos no Anexo I do Núcleo Central da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, localizado na Rua Nogueira Tapety, 185, bairro Noivos 

em Teresina – Piauí, aos cuidados do representante da Contratante a ser designado, que 

fiscalizará e verificará a conformidade dos materiais com as especificações constantes neste 

Termo de Referência. 

4.2. O prazo de entrega do bem, objeto da licitação, será de até 30 (trinta) dias após a 

apresentação da requisição de fornecimento. 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

através do fiscal do contrato, conforme determinado por portaria expedida pelo Defensor 

Público Geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

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

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 

5.3. 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; 

5.4. Atuar da forma mais ampla e completa no 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; 

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

das normas do contrato; 



 
5.6. 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; 

5.7. 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; 

5.8. 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. 

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

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

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. 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; 

6.2. Responsabilizar-se pela realização da entrega 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; 

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

6.4. Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia autorização da 

contratante; 

6.5. 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; 



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

de força maior, impeditivos da execução do objeto; 

6.7. Entregar, dentro de 15 (quinze) dias úteis, os equipamentos rejeitados pela fiscalização 

exercida pelo fiscal do contrato, devido ao uso de peças que não sejam qualificadas como 

originais e/ou estejam foram das especificações exigidas por este Termo de referência. 

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

cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma a 

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

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 30º (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. 

7.2. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota 

Fiscal/Fatura, que será devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

7.3. 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; 

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

terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. 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; 

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. 



 
8.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993, a 

CONTRATADA poderá ser apenada com as seguintes penalidades: 

8.3.1. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à multa 

de mora de 2,0% ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 20% (vinte por 

cento). 

8.3.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato, pela CONTRATADA, poderá a 

CONTRATANTE, garantida a prévia defesa da CONTRATADA, aplicar as seguintes penalidades, 

sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93: a) Advertência; b) 

Multa equivalente a 5% (cinco por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total, 

ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução 

parcial; 

8.3.3. Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

8.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, ensejando ainda o 

respectivo cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da DPE/PI; 

8.3.5. Rescisão contratual, nos termos dos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93. 

9. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 

9.1 O Defensor Público Geral irá designar um representante (fiscal) para acompanhamento 

da execução do contrato. 

10. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: 

10.1 O prazo de vigência do instrumento Contratual será de 06 (seis) meses a partir de sua 

assinatura. 

 



 
11. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 

11.1 Durante o período de validade da garantia dos materiais fornecidos, que corresponde a 

12 meses, o licitante contratado, independentemente do fato de ser ou não fabricante dos 

referidos produtos, obriga-se a efetuar a substituição/troca de toda e qualquer unidade que 

vier a apresentar irregularidades, defeitos de fabricação e/ou divergência com as 

especificações constantes da proposta apresentada, sem nenhum ônus para a Defensoria 

Pública. 

11.2 A substituição/troca do material deverá ser providenciada pelo licitante contratado no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que a mesma receber 

notificação expedida pela Defensoria Pública. 

11.3 Todos os serviços decorrentes da garantia deverão ser prestados por assistência técnica 

autorizada pelo fabricante do equipamento, os quais ocorrerão na cidade de Teresina (PI). 

11.4 As peças, componentes e outros materiais a serem substituídos devem ser novas e 

originais do fabricante dos equipamentos, podendo a Defensoria Pública exigir comprovação 

de sua procedência. 

11.5 Tanto a Defensoria Pública quanto o fornecedor deverão manter registros escritos dos 

chamados, onde constem data e hora, nome do servidor que solicitou o serviço, nome do 

atendente do fornecedor que recebeu o chamado e descrição resumida da origem do 

chamado (defeito). 

11.6 No final do atendimento, o técnico da Contratada deverá fornecer relatório 

descrevendo os dados do chamado, a solução encontrada e/ou as peças substituídas. 

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Termo de Referência correrão a 
conta dos recursos:  

1) Fonte de Recurso: 100; 

2) Natureza de Despesa: 449052 

Programa de Trabalho: 35.101.03.092.0016.2851  

 

 



 
13. DA VEACIDADE DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS 

Venho informar que os orçamentos que instruem o processo Administrativo são 

verdadeiros e foram por mim solicitados. 

Teresina, 12 de novembro de 2021. 

IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO 
Diretor Administrativo 
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