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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.   OBJETO 

1.1 Trata-se de solicitação para aquisição de cabos e terminais de compressão, em 

virtude de furto realizado no Prédio da Defensoria Pública do Estado do Piauí situado 

na Avenida João XXIII, Teresina-PI.  

 

2.   JUSTIFICATIVA 

2.1 Administração preocupou-se em realizar um procedimento aquisitivo com a 

melhor relação custo-benefício mediante a estipulação de critérios de aferição da 

qualidade conforme as normas da ABNT e do Ministério do Trabalho e Previdência 

Social.  

2.2 Ocorre que no dia 15/12/2021 foi constatado que no Prédio da Defensoria Pública 

situado na Avenida João XXIII, ocorreu um furto do cabo de alimentação de tensão 

220/380v. O trecho do furto fica situado entre o quadro de Medição da subestação 

que fica na parte externa ao prédio até uma caixa de passagem (parte externa) que 

localizada próximo ao quadro de Barramento ( situado na parte interna do Prédio). 

Foram furtados aproximadamente 150m metros de Cabo de cobre flexível 95,00mm² 

0,6/1kv.  

2.3 Devido a impossibilidade de aproveitamento do cabo, faz-se necessário que troque 

o trecho do quadro de medição até o quadro de barramento. Sendo preciso aquisição 

de 200 metros de Cabo de cobre flexível 95,00mm² 0,6/1kv, isolação em HEPR e de 08 

Concetores de compressao para cabo 95mm², para reestabelecimento do 

funcionalmento do prédio. 

 2.4 Sendo assim, e considerando que houve um furto de cabos na sede da Defensoria 

Pública situada na Avenida da João XXIII, faz-se de extrema necessidade aquisição dos 
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referidos itens para que as atividades desenvolvidas naquele prédio estão 

prejudicadas. 

 

3.   QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Item Especificação Quantitativo 

01 Cabo autoflex 95,0mm 1KV 

PRETO SIL 

200 metros 

02 Terminal compressão 

95mm CURTO 

08 unidades 

 

4. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

4.1 Os materiais elencados deverão ser entregues no Núcleo Central da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, localizado na Rua Nogueira Tapety, 138, bairro Noivos em 

Teresina – Piauí, aos cuidados da Coordenação de Tecnologia e Informação. 

4.2 A CONTRATADA arcará com todos os custos de entrega dos materiais, se 

responsabilizando por falhas e danos  resultantes do transporte. 

4.3 Os materiais deverão ser entregues em até no máximo 30 (trinta) dias corridos, 

contados do envio da nota de empenho ao fornecedor. 

4.4 ACEITAÇÃO DO OBJETO 

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

conformidade do objeto com a especificação. 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 prazo máximo de 02 (dois) dias do 

recebimento provisório. 

4.4.2 Na hip6tese de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o Fiscal do 

contrato do CONTRATANTE reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará a 

autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicação de penalidades;  

4.4.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade pela 

garantia do material. 
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5.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1.  Cumprir todas as suas obrigações em conformidade com as disposições deste 

Contrato e Termo de Referência 

5.2.Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

contratado. 

5.3. Efetuar o pagamento ao contratado de acordo com as condições de preço e prazos 

estabelecidos no termo de referência e neste contrato, após conferência e o atesto 

pelo fiscal do contrato. 

5.4. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o objeto do presente contrato. 

5.5. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do objeto, em 

especial quanto à aplicação de sanções e alterações do mesmo, se houver. 

5.6. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 

contratuais, inclusive permitir o livre acesso do responsável contratado às 

dependências do contratante, desde que devidamente identificados. 

5.7. Aplicar as sanções administrativas quando forem necessárias. 

5.8. Fiscalizar para que, durante a vigência do contrato, sejam mantidas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.9. Fiscalizar, acompanhar e gerir o Contrato/instrumento hábil, nos termos do inciso 

III do art. 58 c/c o art. 67 da Lei nº 8.666/93, através do Fiscal do contrato, que 

exercerá ampla e irrestrita fiscalização, a qualquer hora, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto às 

obrigações da CONTRATADA constantes deste Termo de Contrato, do Termo de 

Referência. Tal fiscalização, em hipótese alguma, atenua ou exime de responsabilidade 

da CONTRATADA; 

5.10. Comunicar à empresa contratada todas e quaisquer ocorrências em desacordo 

com o cumprimento das obrigações pactuadas e/ou qualquer anormalidade no 

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

especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência e neste Contrato. 

5.11. Promover o acompanhamento e a fiscalização do contrato, sob o aspecto 

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas. 

5.12. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas ao contrato, sem que 

tal atividade implique em qualquer responsabilidade da fiscalização sobre a ação da 

contratada. 
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5.13. 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. 

5.14. A fiscalização comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura 

verificadas na especificação do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das 

sanções cabíveis. 

5.15. Efetuar a juntada aos autos do processo das irregularidades observadas durante 

a execução do contrato. 

5.16. Atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, através da Fiscalização da 

CONTRATANTE, com as ressalvas e/ou glosas que se fizerem necessárias. 

5.17. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução do objeto em desacordo com as 

respectivas especificações. 

5.18. Verificar, no momento do pagamento da entrega do objeto, pela CONTRATADA, 

de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas; 

5.19. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a 

ser solicitados pela CONTRATADA; 

5.20. Solicitar a substituição do objeto que esteja em desacordo com as especificações. 

 

6.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações e 

prazo constantes no Termo de Referência e Contrato, acompanhado da respectiva 

nota fiscal. 

6.2. Reparar ou corrigir , às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, o material em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

6.3. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecede a data da execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

6.4. A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização 

do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da entrega do objeto, os seguintes 

documentos: 1) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da 

União; 2) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou 
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Distrital do domicílio ou sede do contratado; 3) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 4) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do 

item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

6.6. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por 

seus prepostos; 

6.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação; 

6.8. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em assumidas pela 

CONTRATADA.  

6.9. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

6.10. Responsabilizar-se pela regular quitação de taxas de licenças, dependentes de 

quaisquer autoridades federais, estaduais e/ou municipais. 

6.11. 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 bens e cumprimento integral das obrigações 

decorrentes da execução do objeto da contratação; 

6.12 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;  

6.13 Não transferir total ou parcialmente o contrato a terceiros. 

6.14. 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; 

6.15 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;  

6.16. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos 

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

6.17 Entregar, dentro de 05 (cinco) dias úteis, os materiais rejeitados pela fiscalização 

exercida pelo fiscal do contrato, que não estejam conforme as especificações exigidas 

por este Termo de referência.   
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7.     CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

7.1.  O pagamento será efetuado à contratada, por meio de depósito bancário, até o 

30º (trigésimo) dia após a execução, 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 empresa habilitar-se-à ao pagamento mediante apresentação dos seguintes 

documentos: 

7.2.1.     Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente 

atestada pelo gestor do Contrato; 

7.3.     Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

7.3.     Certidão de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

7.3.1     Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), emitido pelo TST -Tribunal 

Superior do Trabalho; 

7.3.2.     Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede da licitante. 

7.4.  Será verificada anteriormente ao pagamento a manutenção, pela CONTRATADA, 

das mesmas condições de habilitação exigidas para a contratação, devendo o resultado 

dessa consulta ser juntando aos autos do processo próprio. 

7.5.  A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da 

documentação requerida acima, ou ocorrendo situação que impeça a liquidação de 

despesa, implicará a devolução da nota à contratada para regularização, devendo o 

prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação, não 

acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

7.6.  Já deverão estar incluídas no preço global todas as despesas, tributos e demais 

encargos indispensáveis ao perfeito cumprimento das obrigações. 

7.7.  Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração de 

preços ou a compensação financeira. 

7.8. A CONTRATANTE pagará a fatura somente à CONTRATADA, vedada sua negociação 

com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
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8.   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

8.1.  Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei n° 8.666, de 1993, a 

contratada poderá ser apenada com as seguintes penalidades: 

8.2. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita ao contratado à 

multa de mora de 2,0% (dois por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não 

ultrapassando a 20% (vinte por cento). 

8.3. Pela inexecução total ou parcial do contrato, pelo contratado, poderá a 

contratante, garantida a prévia defesa do contratado, aplicar as seguintes penalidades, 

sem exclusão das demais sanções previstas no art. 87, da lei nº 8.666/93: 

8.3.1. Advertência; 

8.3.2. 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 o contratado 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; 

9.   PRAZO DE VIGÊNCIA 

O Contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data da sua 

assinatura, com fundamento no art. 24, inciso IV. 

10. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

 10.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade dos materiais, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da 

CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 

8.666 de 1993. 
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10.2. O Defensor Público Geral designará representante, denominado fiscal de 

contrato, para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato; 

10.3. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

10.3.1. Emitir a ordem de fornecimento do objeto contratual; 

10.3.2. Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade 

desejada; 

10.3.3. Encaminhar as notas fiscais ao Gestor do Contrato, dando-lhe os subsídios 

necessários para o atesto da nota fiscal; 

110.3.4. Encaminhar ao Setor de Pagamento o documento que relacione as 

ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à contratada; 

10.3.5. Acompanhar e atestar o recebimento do objeto deste contrato, indicando as 

ocorrências de indisponibilidade do fornecimento; 

10.3.6. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente 

envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos do § § 1 e § 2º  do art.67 da Lei n° 8.666/1993; 

10.3.7. Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes 

e ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão 

contratual; 

10.3.8. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da 

execução do contrato. 

10.4. A fiscalização dos contratos avaliará constantemente a qualidade do material, 

devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas. 

10.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização 

deverão ser solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das 

medidas que julgar necessárias. 

10.6. A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 

irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder 

Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar 

a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do 

contrato. 
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10.7. A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades 

contratuais. 

 

11. 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: 339030, 

Programa de Trabalho: 35.101.03.092.0016.2855, Fonte de Recurso: 100. 

 

12.   DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 

Venho informar que os orçamentos que instruem o processo Administrativo são 

verdadeiros e foram por mim solicitados. 

                                        

Teresina, 20 de dezembro de 2021. 

 

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo 
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