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TERMO DE REFERÊNCIA
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1. OBJETO

Trata-se de solicitação para eventual contratação de empresa que deverá

realizar a confecção de carimbos, considerando as necessidades da Defensoria Pública do

Estado do Piauí.

2. JUSTIFICATIVA:

Nesse caso específicadamente, é importante a contratação de referida empresa,

considerando o frequente recebimento de solicitações de carimbos oriundas dos diversos Núcleos

da instituição ora decorrentes do estabelecimento de novas rotinas de trabalho, ora devido a

mudanças na estrutura organizacional, ou ainda para substituição de carimbos face ao desgaste

natural.

A execução do serviço em tela é de natureza continuada e atenderá às necessidades

pertinentes aos procedimentos processuais e documentais em gerai, especíalmente na devida

identificação dos agentes públicos envolvidos no processo, validação e numeração sequencial de

processos e demais documentos ligados às atividades institucionais.

Cumpre ressaltar, ainda, que trata-se de necessidade permanente, uma vez que a

demanda pelo fornecimento desse item é diário, sendo que a falta desse fornecimento pode

acarretar sérios prejuízos à Administração.

Sugere-se as especificações a seguir elencadas.

3. QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/VALORES DE MERCADO

Descrição Quantidade

Confecção de carimbo automático n° 10 45
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Confecção de carimbo automático n° 20 45

yyycJ-'
r:-Confecção de carimbo automático n" 30 45

Confecção de carimbo em madeira retangular/quadrado/redono pequeno 40

Confecção de carimbo em amdeira retangular/quadrado/redono médio 50

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODALIDADE DA LICITAÇAO

4.1. A contratação será pelo critério MENOR PREÇO  e o REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA.

4.2. 0 objeto da presente contratação destina-se  à prestação de serviço e fornecimento de

material caracterizado como comum, assim entendido, aquele cujo padrão de desempenho

e qualidade esteja objetivamente definido, utilizando-se de especificações usuais de

mercado.

4.3. A modalidade de licitação ora escolhida não só confere maior celeridade ao processo,

como também amplia o universo dos potenciais licitantes. Desse modo, entende-se que o

interesse público será mais satisfatoriamente atendido mediante a adoção dessa

modalidade.

5. CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS:

Os serviços e materiais deverão ser prestados/entregues, no prazo máximo de 05

(cinco) dias contados da solicitação, nos Núcleos da Defensoria Pública do Estado do Piauí,

conforme endereço indicado previamente pela Instituição, aos cuidados da Coordenação de

Infraestrutura e Materiais.

5.1.

5.2. A CONTRATADA arcará com todos os custos de serviço, se responsabilizando por falhas

e danos aos equipamentos resultantes do transporte.

6. ACEITAÇAO DO OBJETO

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

conformidade do serviço com a especificação.
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6.2. 0 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.

7. 0BR16AÇ0ES DA CONTRATANTE

7.1. 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 pela Portaria GDPG n*" 180/2018 da

Defensoria Pública do Estado do Piauí.

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

qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas;

7.3. 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;

7.4. 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;

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

das normas do contrato;

7.6. 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;

Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo7.7.

estabelecidas neste Termo de Referência, após conferência e o atesto pelo fiscal do

contrato;

No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua finalização, caberá à7.8.

contratante, diretamente ou por quem vier a indicar o direito de fiscalizar o cumprimento

das especificações exigidas, sem prejuízo daquela exercida pela contratada.

A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura7.9.

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

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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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;

8.1.

8.2. Responsabilizar-se pela realização do serviço 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;

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

8.4. 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;

8.5. 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;

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

de força maior, impeditivos da execução do objeto;

8.7. Entregar, dentro de 5 (cinco) 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.

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

cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei n- 8.666/93 e suas alterações, de forma a

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

9. CONDIÇOES DE PAGAMENTO

9.1. 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 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.

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

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

9.3.

A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com9.4.

terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. 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;

10.2. 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.

11. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

A Defensora Pública Geral irá designar um representante para

acompanhamento da execução do contrato.

12. DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS:

Venho informar que os orçamentos que instruem o processo

Administrativo são verdadeiros e foram por mim solicitados.

13. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:

0 prazo de vigência do instrumento Contratual será de 12 (doze) meses a partir de
sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período.

Teresina, 07 de junho 2018.

Ivanovick Feítosa Dias Pinheiro

Diretor Administrativo


