
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PIAUÍ

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Trata-se de solicitação para contratação de empresa que fará leitura óptica dos cartões

resposta dos candidatos inscritos no novo teste seletivo para estagiário de Direito da Defensoria Pública.

2. JUSTIFICATIVA:

Considerando a necessidade de realização de um novo teste seletivo para estagiário bolsista da

Defensoria, faz-se necessário a contratação de empresa que deverá realizar a leitura ópitica dos cartões

respostas, para fim de averiguar pontuação e classificação dos inscritos para posterior divulgação da lista dos

aprovados.

3. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕESITEM QUANTIDADE

Confecção e Leitura óptica de cartões resposta - papel tipo AP 150g01 1.500

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1. A contratação será pelo critério menor preço  e o Regime de Execução indireta.

4.2. O objeto da presente contratação destina-se ao fornecimento de produto caracterizado como comum,

assim entendido, aquele cujo padrão de desempenho  e qualidade esteja objetivamente definido, utilizando-se

de especificações usuais de mercado.

5. CONDIÇOES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS:

5.1. O material deverá ser entregue no Anexo I do 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

Infraestrutura e Materiais, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da solicitação.

5.2. A CONTRATADA arcará com todos os custos de entrega dos equipamentos, se responsabilizando por falhas

e danos aos equipamentos resultantes do transporte. Os materiais deverão ser entregues devidamente

protegidos e embalados adequadamente contra danos de transporte e acompanhados das respectivas notas
fiscais de fornecimento.

5.3. O material será recebido provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do serviço

com a especificação. O recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade e quantidade do

material e consequente aceitação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias do recebimento provisório.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei n® 8.666/93, através do fiscal

de contrato, conforme Portaria a ser determinada pela Defensora Pública Geral do Estado do Piauí.

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

anotando em registro próprio as falhas detectadas;

6.3. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa executar o objeto dentro das normas do

contrato;

6.4. 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
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recebimento, caso não esteja de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de

Referência;

6.5. 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;

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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;

7.2. 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;

7.3. Não transferir total ou parciaimente o contrato a terceiros e 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;

7.4. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos e/ou de força maior,

impeditivos da execução do objeto;

7.5. Executar fielmeníe o contrato e este Termo de Referência, em conformidade com as cláusulas acordadas e

normas estabelecidas na Lei ns 8.666/93 e suas alterações, de forma a não interferir no bom andamento da

rotina de funcionamento da contratante.

7.1.

8. CONDIÇOES DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado à contratada, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato

e apresentação da Neta Fiscal, por meio de depósito bancário em conta a ser indicada pela contratada, até o

30“ (trigésimo) dia após o recebimento definitivo do produto, 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.

8.2. 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;

9. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

A Defensora Pública Geral irá designar um representante para o acompanhamento da

execução do contrato.

10. DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS:

Venho informar que os orçamentos que instruem o processo Administrativo são

verdadeiros e foram por mim solicitados.

Ivanovick Feitosa Dias Pinl^eiro

Diretor Administrativo
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