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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1.   OBJETO 

Trata-se de solicitação de abertura de procedimento 

para contratação por inexigibilidade de licitação de empresa 

prestadora de serviço de fornecimento de créditos eletrônicos de 

vales transportes na cidade de Teresina. 

 

2.   JUSTIFICATIVA 

A Defensoria Pública incumbe, em regra, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não 

podem pagar pelos serviços de um advogado, sendo a defesa dos 

hipossuficientes sua função típica. Esta instituição não integra 

formalmente o Executivo, embora dele dependa financeiramente. 

Possui autonomia funcional e administrativa, e representa o 

compromisso do Constituinte de permitir que todos, inclusive os 

mais pobres, tenham acesso à justiça. 

Em que pese a CF/88 e a Lei n. 8.666/93, em regra, 

condicionarem a contratação pela Administração Pública à 

realização de prévio procedimento licitatório, a Lei de 

Licitações prevê expressamente duas hipóteses em que se afasta a 

exigência de realização desse procedimento formal: dispensa 

(art. 24) e inexigibilidade (art. 25). Se por um lado na 

dispensa a competição é possível e não ocorre por opção 

legislativa, na inexigibilidade essa competição é inviável.  

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial: 

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou 

gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 

empresa ou representante comercial exclusivo, 
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vedada a preferência de marca, devendo a 

comprovação de exclusividade ser feita através de 

atestado fornecido pelo órgão de registro do 

comércio do local em que se realizaria a licitação 

ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação 

ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas 

entidades equivalentes; 

Assim, tem-se como justificada a necessidade de 

contratar empresa responsável pelo fornecimento de vales 

transportes aos estagiários desta Defensoria Pública do Estado 

do Piauí. Com base em quantidade informada pela Coordenação de 

Estágio há em torno de 51  (cinquenta e um) estagiários 

voluntários nesta Instituição atualmente, porém esse número pode 

ser alterado, já que há um grande fluxo de entrada e saída de 

estagiários, por isso, foi mantido a mesma quantidade contratada 

no ano de 2020, o que justifica a quantidade de vale transporte 

a contratar. 

 

3.   QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

 

01 

 

 

FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRÔNICO 

 

27.000 

 

3.1. Os termos abaixo definidos têm o seguinte significado neste 

Termo de Referência:  

a) Cartão vale transporte “Mais Fácil” – É um cartão 

inteligente onde é armazenado o crédito eletrônico para ser 
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utilizado para pagar a tarifa do transporte coletivo do 

município de Teresina e Timon;  

b) VT Mais Fácil – Vale Transporte Eletrônico;  

c) VT’S – Vales Transportes;  

d) Validador – equipamento eletrônico instalado nos 

ônibus que integram o transporte coletivo da região 

metropolitana de Teresina-PI, onde é apresentado o cartão Mais 

Fácil para pagar a tarifa referente ao serviço de transporte 

urbano;  

e) Carga a Bordo de Créditos Eletrônicos – recurso que 

permite transferir ao cartão Mais Fácil o crédito eletrônico, 

comprado pela CONTRATANTE, em qualquer validador instalado nos 

ônibus do transporte coletivo do município de Teresina, filiadas 

a CONTRATADA;  

f) SBE – sistema de bilhetagem eletrônica implantado no 

transporte coletivo no município de Teresina-PI e Timon;  

g) Empresas filiadas a CONTRATADA: todas as empresas 

representadas pelo contratado. 

 

4.   CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

4.1. Fornecimento de créditos eletrônicos de vales transportes, 

de acordo com os pedidos efetuados pela CONTRATANTE;  

4.2. Disponibilização do serviço de “Carga a Bordo” dos créditos 

eletrônicos de vales transportes adquiridos pela CONTRATANTE, 

nos cartões “Mais Fácil”, nos ônibus coletivos do sistema de 

transporte do município de Teresina-PI e Timon-MA; 

4.3. O cartão vale transporte “Mais Fácil” poderá ser utilizado 

também como cartão de crédito.  

4.4. A função de cartão de crédito só será desbloqueada após o 

usuário do cartão vale transporte “Mais Fácil” comparecer em 
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algum posto de atendimento da empresa conveniada para preencher 

proposta de adesão e analise cadastral. 

4.5. A utilização da função cartão de crédito pelo usuário, após 

o procedimento de desbloqueio previsto nesta cláusula, não 

estabelece responsabilidade entre a Contratante (Defensoria 

Pública) e o Contratado (SETUT) pela utilização desta função. 

 

5.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

5.1. Efetuar o cadastramento no endereço eletrônico 

www.maisfacilteresina.com.br; 

5.2. Efetuar as solicitações de créditos eletrônicos de vales 

transportes a serem carregados nos cartões Mais Fácil, 

observando o intervalo mínimo de um dia útil entre cada pedido, 

com a ressalva de que somente poderá ser realizado um pedido de 

carga por dia;  

5.3. Informar aos usuários (funcionários; empregados; 

prestadores de serviço; etc.) sobre o funcionamento dos cartões 

vale transporte “Mais Fácil”, incluindo, cuidados com os 

cartões, substituições dos cartões danificados, extraviados, 

perdidos, roubados, destruídos e uso indevido do cartão, bem 

como acerca da possibilidade de ativação da função “cartão de 

crédito” junto à respectiva administradora de cartões de crédito 

responsável;  

5.4. Efetuar, após o cadastramento previsto na alínea “a”, as 

solicitações de cartões e créditos, bem como as inclusões, 

alterações e exclusões de dados, através do site disponibilizado 

pela CONTRATADA na internet, cujo endereço eletrônico é 

www.maisfacilteresina.com.br;  

5.5. Entregar o cartão de vale transporte eletrônico ao 

funcionário para o qual foi solicitado o cartão personalizado, 

http://www.maisfacilteresina.com.br/
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alertando ao mesmo que o cartão não poderá ser utilizado ou 

emprestado a terceiros, inclusive para outros funcionários;  

5.6. Informar ao funcionário que, em caso de exoneração, este 

ficará com a guarda do cartão e deverá apresentá-lo ao seu 

superior hierárquico;  

5.6.1. O CONTRATANTE está ciente de que o login e a senha 

que receber ao se cadastrar no site, são de uso pessoal e 

intransferível devendo ser tratados com o máximo cuidado, 

evitando que pessoas não autorizadas tenham acesso aos mesmos 

realizando operações criminosas.  

5.6.2. Na eventualidade de perda, furto ou roubo do login 

ou da senha de acesso ao site, o CONTRATANTE comunicará 

imediatamente à CONTRATADA, por escrito, para que os mesmos 

sejam bloqueados. A CONTRATADA não sendo cientificado desta 

ocorrência ficará o CONTRATANTE responsabilizado pelos atos que 

venham a ser praticados por terceiros não credenciados. 

6.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

6.1. Manter a operação do SBE (Sistema de Bilhetagem 

Eletrônica);  

6.2. Substituir cartões vale transporte “Mais Fácil” 

danificados, extraviados, furtados ou roubados, mediante prévia 

solicitação e pagamento da respectiva taxa pela CONTRATANTE;  

6.3. Proceder ao bloqueio do cartão vale transporte Mais Fácil, 

mediante prévia solicitação do CONTRATANTE. 

 

7.     CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS 

7.1. Após geração do pedido dos créditos eletrônicos o 

CONTRATANTE deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o 

pagamento até a data do vencimento, obedecendo-se a tarifa 

oficial de transporte urbano de Teresina vigente no período.  
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7.1.1. O valor unitário do vale transporte eletrônico é 

de R$ 4,00 (quatro reais), conforme tarifa vigente sendo 

reajustado conforme ato do Poder Público Municipal. 

7.1.2. Serão utilizados até 27.000 (vinte e sete mil) 

vales-transportes pelo período de 12 (doze) meses. Esse 

quantitativo é uma estimativa e será utilizado de acordo com a 

necessidade da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

7.1.3. O valor médio anual é estimado de R$ 108.000,00 

(cento e oito mil reais) para a prestação do serviço de 

fornecimento de créditos eletrônicos de vales transportes.  

 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 

contados a partir de sua assinatura, podendo-se ser aditado 

segundo Art.57, II da Lei nº 8.666/93. 

 

9.   ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

O Defensor Público Geral designará representante, 

denominado fiscal de contrato, para aquisição e acompanhamento 

da execução do contrato. 

 

 

IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO 

Diretor Administrativo 


		2021-07-19T14:53:27-0300
	IVANOVICK FEITOSA DIAS PINHEIRO:64637778115
	Eu sou o autor deste documento




