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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Objeto do presente Termo de Referência é a aquisição do objeto banco de imagens, livres de 

royalty (royalty free), a serem disponibilizadas por meio digital (internet), pelo período de 12 (doze) 

meses consecutivos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Trata-se de solicitação para contratação de Banco de Imagens, livres de royalty, a fim de atender 

às necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí, pois, é por meio da oferta desses serviços 

que se obtém imagens ou fotografias prontas e seguras, preservando o direito autoral e que poderão 

ser usadas em trabalhos na área de design, comunicação, publicidade e propaganda.  

2.2. Na Coordenação de Comunicação essa ferramenta é de suma relevância, visto ser suporte 

fundamental para a construção de postagens nos variados canais de comunicação com público 

interno e externo.  

2.3. Daí a necessidade da contratação ser realizada, em conformidade com Plano Estratégico 2016, 

item 8.2.1.4 Objetivo estratégico: Implantar a comunicação institucional (externa e interna): 

2.3.1. Estruturar uma Coordenação de comunicação para exercer as funções de assessoria de 

imprensa, relações públicas, marketing e publicidade, criação e arte. 

2.3.2. Elaborar Informativo Eletrônico Mensal dirigido ao público interno.  

2.3.3. Divulgar a atuação da Defensoria Pública em defesa da saúde do hipossuficiente e da saúde 

pública, em defesa do consumidor, no âmbito individual e coletivo, do direito de família, em 

defesa do idoso, em defesa da mulher vítima de violência, no âmbito do direito penal, 

notadamente em estabelecimentos prisionais e na execução penal, no âmbito dos direitos 

humanos publicando as ações e medidas adotadas em link específico do site da Defensoria 

Pública, bem como em jornais, revistas, periódicos e noticiários em âmbito estadual e nacional. 

2.4. Os eventos e campanhas lançados pela DPE-PI vêm aumentando a cada ano, juntamente com a 

visibilidade do Órgão. Diante disso, verifica-se a importância da multiplicidade de imagens com alta 

resolução, para que possam ser tratadas e ampliadas sem a perda da qualidade. 
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2.5. Portanto a contratação do objeto é de grande importância para garantir a qualidade do material 

de comunicação produzido por esta Defensoria. 

3. QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O item deverá atender aos seguintes requisitos: 

Quantidade de 
meses 

Unidade de 
medida 

Especificações 

 

12 

 

Mês 

Banco de imagens livres de royalty (royalty free) – 500 (quinhentos) 
imagens ou vetores por mês, para 03 usuários simultâneos, 
mensalmente - sendo este limite não é cumulativo, a serem 
disponibilizadas por meio digital (internet), pelo período de 12 (doze) 
meses consecutivos. 

 

3.1. As imagens a serem adquiridas por meio deste termo de referência servem como insumo para o 

desenvolvimento de produtos de comunicação (impressos, eletrônicos e digitais) produzidos pela 

Assessoria de Comunicação da DEFENSORIA PÚBICA DO ESTADO DO PIAUÍ – DPE/PI. 

3.2. As imagens a serem adquiridas por meio deste termo de referência servem como insumo para o 

desenvolvimento de produtos de comunicação (impressos, eletrônicos e digitais) produzidos pela 

Assessoria de Comunicação da DEFENSORIA PÚBICA DO ESTADO DO PIAUÍ – DPE/PI. 

3.3. A seleção de imagens mais atrativas contribui para despertar o interesse do público alvo e 

aperfeiçoar os resultados da comunicação desta instituição. 

3.4. Na publicidade, as imagens servem como elemento central na composição dos layouts e na 

efetividade da comunicação. Na comunicação interna e nos veículos de comunicação externa, são 

elementos que complementam as informações repassadas pelas matérias jornalísticas. No caso das 

redes sociais, esse insumo é determinante para ampliar o compartilhamento e o alcance das 

publicações na internet. 

3.3. A contratação de banco de imagens em alta resolução, portanto, confere dinamismo e agilidade 

na elaboração desses produtos de comunicação. Contribui ainda para ampliar o espectro de 

elementos imagéticos que poderão ser usados pelas diversas unidades da DPE/PI. Ademais, garante á 

Defensoria Pública deste estado o uso de imagens licenciadas, livres de royalties, em consonância 

com a legislação sobre direitos autorais. 
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3.4. A contratação do objeto do presente Termo de Referência tem por objetivo suprir demandas da 

DEFENSORIA PÚBICA DO ESTADO DO PIAUÍ – DPE/PI referentes ao fornecimento de imagens e 

vetores necessários para execução de peças publicitárias, de matérias jornalísticas, de publicações 

em redes sociais e comunicação com o cidadão; 

3.5. Para essa finalidade, entende-se que, considerando uma perspectiva de custo x benefício, a 

contratação do objeto em tela é a que melhor atende à Administração, pois um breve estudo 

comparativo demonstra que a contratação de um banco de imagens é economicamente mais barata 

do que a solução de contratação de postos de trabalho para a produção de imagens e vetores, 

conforme a solução abaixo apresentada; 

3.6. Possíveis riscos, caso não se contrate o objeto solicitado e benefícios esperados com 

contratação: 

3.6.1. Informa-se que, caso essa contratação não venha a ser realizada, a administração estará 

sujeita aos seguintes riscos: a assinatura do banco de imagens se faz necessária porque as imagens 

servem como insumo para o desenvolvimento de produtos de comunicação (impressos, eletrônicos e 

digitais) produzidos pela Assessoria de Comunicação da DEFENSORIA PÚBICA DO ESTADO DO PIAUÍ – 

DPE/PI; 

3.6.2. Sem a contratação, importantes estratégias de comunicação não poderiam ser realizadas, 

porque as imagens fornecidas pelo banco não poderiam ser produzidas pela equipe da Defensoria 

Púbica do Estado do Piauí – DPE/PI ou com os recursos disponíveis na Casa (equipamentos, locações, 

equipe técnica de produção, maquiagem, iluminação, direção de arte, contratação de 

atores/modelos); 

3.6.3. Por fim, cumpre ressaltar que, com a contratação do objeto deste termo de referência, espera-

se alcançar os seguintes benefícios à administração: a seleção de imagens mais atrativas contribui 

para despertar o interesse do público alvo e otimizar os resultados da comunicação. Na publicidade, 

as imagens servem como elemento central na composição dos leiautes e na efetividade da 

comunicação. Na comunicação interna e nos veículos, são elementos que complementam as 

informações repassadas pelas matérias jornalísticas. No caso das redes sociais, esse insumo é 

determinante para ampliar o compartilhamento e o alcance das publicações na internet; 

3.7. Cumpre salientar que a contratação da assinatura desse banco permitirá viabilizar o 

planejamento de ações estratégicas de comunicação que serão executados ao longo dos anos de 
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2021 e 2022 com o uso de imagens que não poderiam ser produzidas pela equipe desta Defensoria 

Pública ou com os recursos disponíveis nesta instituição. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

Solução: Contratação de banco de imagens, livres de royalty (royalty free) para fornecer imagens e 

vetores. 

Descrição: Contratação de banco de imagens para a realização da tarefa. 

Características: A solução consiste na elaboração de Termo de Referência para contratar objeto 

banco de imagens, livres de royalty (royalty free) - 500 downloads mês – 03 (três) usuários. 

5. CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 

5.1. Os links de acesso ao banco de imagens bem como login e senha devem ser disponibilizados para 

a Diretoria Administrativa através do e-mail diretoriaadministrativa@defensoria.pi.def.br; 

5.2. Os links de acesso ao banco de imagens bem como login e senha deverão ser disponibilizados 

para a CONTRATANTE, e consequentemente o acesso para o download das imagens e ou vetores em, 

no máximo, 48 (quarenta e oito) horas após a assinatura do contrato, condicionado à entrega da 

nota de empenho. 

6. ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1. O acesso ao sistema será recebido provisoriamente pelo fiscal deste contrato, para efeito de 

posterior verificação da conformidade do produto com a especificação.  O recebimento definitivo do 

acesso ao sistema será feito após a verificação da qualidade e quantidade do objeto e consequente 

aceitação, o que deverá ocorrer no mesmo dia do recebimento provisório. 

7. REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1 A Contratada fornecerá objeto deste Termo de Referência, compreendendo o fornecimento de 

acesso a banco de imagens livres de royalty (royalty free), a serem disponibilizadas por meio digital 

(internet), pelo período de 12 (doze) meses consecutivos contatados a partir da assinatura do 

contrato. 

7.2. O objeto deste contrato compreende ainda o licenciamento de uso de imagens protegidas 

por direito autoral (fotos, ilustrações e pictogramas), para uso irrestrito em materiais impressos, 

mailto:diretoriaadministrativa@defensoria.pi.def.br
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audiovisuais e digitais da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.3. O acesso ao banco de dados referido nesta cláusula deverá ser disponibilizado em, no máximo, 

48 (quarenta e oito) horas após a assinatura do contrato. 

7.4. O acesso ao banco de dados referido nesta cláusula deverá permitir o download de, no mínimo, 

500 (quinhentos) imagens ou vetores por mês, sendo este limite não cumulativo. 

7.5. Para o acesso ao banco de dados, deverá ser concedida 01 (um a) permissão ou conta, que 

poderá ser acessada ao mesmo tempo por até 03 (três) computadores ou dispositivos móveis. 

7.6. Com o banco de imagens, a Defensoria Pública do Estado do Piauí adquire o direito de uso da 

imagem em perpetuidade, para os fins destacados neste contrato, sem necessidade de 

pagamento de qualquer taxa adicional. 

7.7. Fica estabelecido no que tange aos direitos de uso das imagens que, dentro do período de 

vigência do contrato, as imagens podem ser baixadas e incorporadas em qualquer obra da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. Essas imagens ficarão em poder do Defensoria Pública do 

Estado do Piauí por tempo indeterminado, mesmo após o término do contrato. 

7.8. O banco de imagens disponibilizado deve reunir as seguintes características: 

7.8.1. O banco de imagens deve possuir acervo de, no mínimo, 10 milhões de imagens 

com temas e conteúdos diversos. Além disso, o acervo deve ser atualizado de forma 

constante e periódica (com adição de pelo menos 20 mil novas imagens por semana); 

7.8.2. As imagens a serem fornecidas devem ter caráter publicitário e/ou jornalístico; 

7.8.3. O download no banco de imagens deve ser feito por meio da internet, a partir de 

homologação do usuário em site com login e senha. A contratada /licenciante deverá garantir 

a contínua disponibilidade do site em todos os dias de vigência do contrato, em especial 

das funcionalidades de pesquisa e de download de imagens; 

7.8.4. O banco de imagens deve disponibilizar ferramenta de pesquisa online de 

conteúdo; 

7.8.5. O site para acesso ao banco de imagens deverá ser compatível com os navegadores 

Edge, Google Chrome, Firefox e Safari; 

7.8.6. A Defensoria Pública do Estado do Piauí deverá obter direito de uso da imagem 
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imediatamente após o download do arquivo no site e por tempo ilimitado; 

7.8.7. As imagens oferecidas devem primar pela qualidade de produção, observando os 

seguintes aspectos: (a) o uso de modelos profissionais como personagens; (b) a escolha de 

figurino específico adequado; (c) a iluminação adequada, a fim de se obter contraste, 

definição e legibilidade; e (d) a alta definição de imagem e foco; 

7.8.8. Todas as imagens disponibilizadas devem possuir model release (autorização de uso 

de imagem dos personagens retratados); 

7.8.9. As imagens baixadas poderão ser editadas, recortadas ou retocadas digitalmente, a 

fim de atender as necessidades de adaptação para as peças de comunicação desenvolvidas 

pela Defensoria Pública do Estado do Piauí, salvos as classificadas como editoriais; 

7.8.10 As imagens livres de royalty baixadas pela Defensoria Pública do Estado do Piauí 

poderão ser utilizadas sem a necessidade de indicação de crédito da CONTRATADA ou de seus 

autores, incluindo em obras de uso editorial. 

7.9. O banco de imagens disponibilizado deve apresentar temáticas variadas, contemplando 

necessariamente as seguintes categorias/assuntos: 

7.9.1. Pessoas (representação de atividades, sentimentos e situações variadas, como 

formação familiar, reunião de grupos em diversas localidades, interações sociais); 

7.9.2. Profissões (pessoas, objetos e situações em alusão às diversas atividades 

profissionais); 

7.9.3. Política (elementos que remetam aos conceitos de política, de democracia, de 

Estado, de governo e do Legislativo); 

7.9.4. Comidas e bebidas (itens de culinária e gastronomia); 

7.9.5. Esportes e lazer (atividades esportivas, recreativas e de diversão); 

7.9.6. Negócios, finanças e ambientes corporativos (locais de trabalho, reuniões, escritórios, 

ferramentas de trabalho; 

7.9.7. Interiores de casas, prédios e edificações (variados ambientes internos de casas, 

apartamentos e construções); 

7.9.8. Tecnologia e Ciência (objetos e equipamentos associados ao desenvolvimento 
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Tecnológico e da ciência); 

7.9.9. Indústria e Comércio (figuras que mostram equipamentos ou maquinários ou 

atividades relacionadas à indústria, comércio e prestação de serviço); 

7.9.10. Transportes (veículos como bicicleta, carro, ônibus, metrô, trem, avião, 

helicóptero, barco, entre outros); 

7.9.11. Artes e cultura (imagens alusivas a manifestações artísticas e culturais); 

7.9.12. Religião (conjuntos de sistemas culturais e de crenças, simbologia relacionada à 

espiritualidade, aos cultos e à fé); 

7.9.13. Cidades, lugares e prédios reconhecidos (áreas turísticas ou representativas de 

cidades, estados ou países); 

7.9.14. Parques, paisagens e natureza (áreas que ilustrem paisagens naturais e ao ar livre); 

7.9.15. Fauna e flora (imagens que represente animais e plantas); 

7.9.16. Imagens de época ou vintage (símbolos, objetos e situações que ilustram 

cenas de época); 

7.9.17. Brasil (imagens que retratem a cultura brasileira, de pessoas com 

características do povo brasileiro e localidades do país); 

7.9.18. Mundo (imagens que representem mapas ou localizações de outros 

continentes; bandeiras, ícones e objetos em referência a países estrangeiros); 

7.9.19. Conceitos (competição, perigo, comunicação, qualidade, segurança, sucesso, amor, 

amizade); e 

7.9.20. Ilustrações, clip-art vetores, fundos, texturas e figuras abstratas (fotografias, 

diagramas, mapas, desenhos, pictogramas, sinais, símbolos, elementos decorativos e 

outros elementos gráficos). 

7.10. As imagens deverão ter formato A3 (420 x 297 mm) ou superior e com resolução mínima 

de 300 dpi (dots per inch/pontos por polegada).  O tamanho mínimo do arquivo deverá ser de 

10 MB. 

7.11. A contrata da deverá disponibilizar serviço de assistência técnica durante todo o período 

de vigência do contrato. 
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7.12. O serviço de assistência técnica referido no item anterior poderá ser requisitado pelo 

órgão contratante por e-mail ou central de atendimento. Deverá ser gerado um protocolo de 

atendimento para essa chamada e a resposta da requisição deve ser encaminhada pela 

contratada em até 05 (cinco) dias corridos. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1. 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;  

8.2. 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; 

8.3. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto;  

8.4. 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;  

8.5. 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;  

8.6. 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; 

8.7. A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura verificadas na 

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

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1 São obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste contrato ou decorrentes da 

natureza do ajuste: 

9.2. Manter durante a execução deste contrato as condições de habilitação e de qualificação que 

ensejaram sua contratação; 
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9.3. Apresentar cópias autenticadas das alterações do ato constitutivo, sempre que houver; 

9.4. Efetuar o pagamento de seguros, tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

comerciais, assim como quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a 

execução deste contrato; 

9.5. Abster-se de quaisquer iniciativas que impliquem ônus para o CONTRATANTE, se não previstas 

neste instrumento ou expressamente autorizadas pela Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

9.6. Cumprir todas as orientações do gestor para o fiel desempenho das atividades especificadas e 

sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os 

esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

9.7. Observar as disposições e especificações contidas nesse contrato, devendo atendê-las em sua 

plenitude; 

9.8. Responsabilizar-se pela manutenção do site de pesquisa do banco de imagens e do recurso de 

transferência dos arquivos; 

9.9. Fornecer e manter, durante a vigência do contrato, assistência técnica com pronto atendimento 

em horário comercial via e-mail ou contato telefônico com vistas à solução de eventuais problemas, 

falhas e dúvidas na operacionalização do site. As respostas às requisições devem ser encaminhadas 

ao CONTRATANTE em no máximo 05 (cinco) dias corridos; 

9.10. Liberar, para a CONTRATANTE, o download das imagens em, no máximo, 48 (quarenta e oito) 

horas após a assinatura do contrato; 

9.11. Fornecer acesso à quantidade mínima de fotos mensais para download, conforme especificado 

neste contrato; 

9.12. Solucionar dúvidas a respeito do contrato, bem como sobre aspectos técnicos relacionados ao 

uso de imagens e ao processo de download; 

9.13. Apresentar, após o fornecimento, a fatura/nota fiscal, que somente será encaminhada para 

pagamento após o aceite definitivo dos itens pelo gestor do contrato; 

9.14. Designar por escrito um funcionário para atender a Defensoria Pública do Estado do Piauí, com 

números de telefone e endereços de e-mail para contato; 

9.15. Responsabilizar-se pelo fornecimento do objeto deste Termo de Referência, respondendo civil 
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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;  

9.16. Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do objeto a que se refere o presente 

contrato, salvo autorização específica da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

9.17. A CONTRATADA não poderá ceder os créditos, nem subrogar direitos e obrigações deste 

contrato a terceiros. 

9.18. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do 

contrato e às demais informações da contratante, a que a contratada tiver conhecimento;  

9.19. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa desta Defensoria pública os eventuais 

casos fortuitos e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto;  

9.20. 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; 

9.21. Aplicam-se a este contrato as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor 

instituído pela Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990.  

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será efetuado à contratada até o 30º dia após a execução, conforme atesto da 

execução do objeto pelo fiscal do contrato, mediante apresentação de Nota Fiscal, através de 

depósito ou transferência bancária;  

10.2. 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; 

10.3. O pagamento efetuar-se-á em uma única vez, desde que atendidas todas as exigências 

estipuladas no presente contrato, por intermédio de boleto, depósito ou transferência em conta 

bancária da CONTRATADA, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do recebimento da nota 

fiscal/fatura discriminada, em 02 (duas) vias, ressalvada a hipótese prevista no § 3° do art. 5° da Lei 

n° 8.666/1993. 



 

 Rua Nogueira Tapety, nº 138, bairro dos Noivos, | 64.046-020 – Teresina – PI 
www.defensoria.pi.def.br | (86) 3233-7407 

 
 

10.4. Caberá à CONTRATADA apresentar, juntamente com a nota fiscal, os comprovantes atualizados 

de regularidade com a Fazenda Pública Federal, com a Previdência Social com o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS), e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), sob pena de 

aplicação das penalidades específicas previstas no item 10. 

10.5. As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças ou 

agências são de responsabilidade da CONTRATADA. 

10.6. Havendo vício a reparar em relação à nota fiscal, fatura apresentada ou em caso de 

descumprimento pela CONTRATADA de obrigação contratual, o prazo constante do item 10.3 poderá 

ser suspenso até que haja reparação do vício ou adimplemento da obrigação. 

11. SANÇÕES CONTRATUAIS 

11.1. Pelo atraso injustificado na execução deste contrato ou pela sua inexecução total ou parcial, a 

CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades: 

11.1.1 Advertência; 

11.1.2. Multa; 

11.1.3. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 

11.1.4. 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 Defensoria Pública do Estado do Piauí os prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base nos itens 11.1.3 e desta 

Cláusula. 

11.2. Sem prejuízo das sanções previstas neste contrato, os atos lesivos à administração pública 

previstos no inciso IV, do artigo 5°, da Lei no 12.846/2013, sujeitarão os infratores às penalidades 

previstas na referida lei. 

11.3. Em caso de atraso injustificado na execução do ajuste, sujeita à multa moratória de 0,3% ao 

dia, limitada a 10%, calculada sobre o valor da parcela inadimplida. 

11.4. Sem prejuízo de outras penalidades legais e administrativas cabíveis, em caso de 

indisponibilidade do Banco de Imagens por prazo superior a 04 (quatro) horas, a CONTRATADA 
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poderá ser multada em 1% do valor global contrato; a partir da 24ª hora de indisponibilidade, a multa 

será de 4% do valor global contrato, acrescida de 1% a cada 24 horas de permanência da falha, até o 

limite de 15%. Nessa hipótese, decorrido o lapso de 30 (trinta) dias, o CONTRATANTE deverá se 

manifestar sobre o interesse na continuidade da execução do contrato. 

11.5. Não havendo mais interesse da CONTRATANTE na execução do contrato, total ou parcialmente, 

em razão do descumprimento pela CONTRATADA de qualquer das condições avençadas, poderá ser 

aplicada multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, nos 

termos do inciso II, do artigo 87, da Lei n° 8.666/93. 

11.6. A não apresentação da documentação prevista no item 10.4, sujeitará a CONTRATADA à multa 

de 0,05% (meio décimo por cento) a 0,1% (um décimo por cento), ao dia, sobre o valor global do 

contrato, até o limite de 30 (trinta) dias, observando-se os critérios constantes do item 11.12. 

11.7. Findo os prazos limite previstos no item 11.6, sem adimplemento da obrigação, aplicar-se- á, 

cumulativamente, multa de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida deste contrato, observando-se os critérios constantes do item 11.10, podendo ainda a 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, a seu critério impor outras sanções legais cabíveis. 

11.8. Durante o período de 30 (trinta) dias previsto no item 11.6, a critério da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí, este contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais sanções. 

11.9. Além das multas previstas nos parágrafos anteriores, o contrato poderá ser rescindido 

unilateralmente nos termos do parágrafo quinto da cláusula décima prime ira, ficando ainda a 

CONTRATADA sujeita à multa correspondente a até 10% (dez por cento) do valor global deste 

contrato, fixada, a critério da Defensoria Pública do Estado do Piauí, em função da gravidade 

apurada. 

11.10. Na aplicação das penalidades, a autoridade competente observará: 

11.10.1. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; 

11.10.2. A não reincidência da infração; 

11.10.3. A atuação da contratada em minorar os prejuízos advindos de sua conduta omissiva ou 

comissiva: 

11.10.4. A execução satisfatória das demais obrigações contratuais; e 

11.10.5. A não existência de efetivo prejuízo material à Administração. 
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11.11. A multa de valor irrisório poderá ser convertida em pena de advertência, a critério da 

autoridade competente. 

11.12. Em casos excepcionais, caso a penalidade prevista se mostre desproporcional à gravidade da 

infração e ao prejuízo ou risco de prejuízo dela decorrente, a autoridade competente poderá, 

justificadamente, reduzi-la, observados os demais critérios previstos no item 11.10. 

11.13.  A multa aplicada, após regular processo administrativo e garantido o direito de ampla defesa, 

será descontada dos pagamentos devidos à CONTRATADA ou recolhida por meio de GRU - Guia de 

Recolhimento da União. 

11.14. Não ocorrendo quitação da multa, na forma do parágrafo anterior, será o valor remanescente 

cobrado judicialmente. 

11.15. 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; 

11.16. 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. 

12. PRAZO DE VIGÊNCIA 

12.1. O contrato decorrente deste termo de referência terá vigência por 12 (doze) meses 

consecutivos ou até a execução plena do objeto, aquela que ocorrer primeiro, podendo ser 

prorrogado, a critério do CONTRATANTE, por iguais e sucessivos períodos até o limite de sessenta 

meses. 

13. DO REAJUSTE  

13.1. Os preços pactuados poderão ser revistos e/ou reajustados mediante  requerimento formal 

da contratada ou mediante solicitação formal da Defensoria Pública do Estado do Piauí; 

13.2. O Reajuste dos preços pactuados somente ocorrerá quando transcorrido o prazo de 12 (doze) 

meses contados da data da assinatura do contrato e deverá observar os índices: Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice Geral 

de Preços de Mercado (IGP-M) e Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), devendo 

adotar à época o que for mais benéfico à Defensoria Pública do Estado do Piauí. 
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14. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

14.1. O Defensor Público Geral designará representante, denominado fiscal de contrato, para 

aquisição e acompanhamento da execução do contrato. 

15. ADEQUAÇÃO DA DESPESA 

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

recursos no orçamento geral da DPEPI com Natureza de Despesa: 339039, Programa de 

Trabalho: 35.101.03.092.0016.2855, Fonte de Recurso: 100. 

16. DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 

Venho informar que os orçamentos que instruem o processo Administrativo são verdadeiros 

e foram por mim solicitados. 

                                            

Teresina, 11 de novembro de 2021. 

 

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo 
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