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DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO PIAUÍ 

TERMO DE REFERÊNCIA 

   

OBJETO 

Trata-se de solicitação para a aquisição de materiais de construção para 

reforma dos banheiros do pavimento térreo do prédio da Defensoria Pública do Estado do Piauí, 

localizado na Avenida João XXIII, na cidade de Teresina, visando permitir a qualidade da 

estrutura da Instituição para o desempenho de suas atividades. 

JUSTIFICATIVA: 

A Defensoria Pública é uma instituição pública autônoma que deve 

observância a todos os princípios inerentes à Administração Pública, e representa o 

compromisso do Constituinte de permitir que todos, inclusive os mais pobres, tenham acesso à 

justiça. 

Assim, há a necessidade veemente de oferecer infraestrutura adequada para 

que possa realizar suas atribuições, o que abrange, além do espaço físico, a parte de mobiliário, 

equipamentos de informática, materiais de expediente, entre outros. 

Neste ensejo, por diversas vezes são necessárias pequenas reformas e reparos nas estruturas 

física da Defensoria Pública, seja na capital, seja no interior. Por conta disso, esta Defensoria 

possui contrato de pedreiro, eletricista e bombeiro hidráulico em vigor, os quais mostram-se 

aptos a realizar as pequenas reformas nos imóveis sempre que necessário. 

Considerando as diversas reclamações em relação ao banheiro situado no 

térreo do prédio da DPE da Avenida da João XIII, foi realizado laudo de vistoria (em anexo) para 

analise das reais condições físicas e funcionais do mesmo, ficando constatada a urgência na 

realização da reforma. 

Para a realização da reforma faz-se necessário a utilização de materiais de 

construção, elétricos e hidráulicos. Nesse contexto, a Defensoria pública deve firmar contrato 

com empresa que forneça esses materias para efetivar o melhoramento na estrutura dos 

banheiros. 
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3. QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ITE 
M 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDAD 
E 

1 PISO CERÂMICO 50X50 CM BRANCO P.I 4 m2 20 
2 CERÂMICA PARA PAREDE 35x 35 CM P.I. 4 m2  48,3 

(caixa com 2,10m2) 

3 ARGAMASSA A. C. III UND 35 

4 TORNEIRA METÁLICA UND 05 

5 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA UND 07 

6 DUCHA HIGIÊNICA P/ B; W FEMININO UND 04 

7 TUBO DE ESGOTO 040.0 mm, vara de 3m UND 03 

8 JUNÇÃO Y DE ESGOTO O 40.0 mm UND 06 

9 CURVA 90° DE ESGOTO 040.0 mm UND 06 

10 TUBO ÁGUA FRIA 020.0 mm, vara de 3m UND 02 

11 TÊ SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 020.0 mm UND 06 

12 JUELHO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 020.0 mm UND 06 

13 TUBO ÁGUA FRIA 025.0 mm, vara de 3m UND 02 

14 TÊ SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 025.0 mm UND 06 

15 JUELHO SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 025.0 mm UND 06 

16 MANGOTE SIFINADO PARA PIA 040.0 mm UND 06 

17 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA DE 
MADEIRA, COM TRINCO CONVENSIONAL, 
CLASSE ECONÔMIC 

UND 02 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

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

EXECUÇÃO INDIRETA. 
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5. CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DOS BENS 

5.1. Os materiais elencados deverão ser entregues no Anexo I do Núcleo Central 

da Defensoria Pública do Estado do Piauí, localizado na Rua Nogueira Tapety, 

185, bairro Noivos em Teresina — Piauí, aos cuidados da Coordenação de 

Infraestrutura e Materiais. 

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

responsabilizando por falhas e danos aos mesmos resultantes do transporte. 

5.3. Os materiais deverão ser entregues em até no máximo 15 (quinze) dias 

corridos, contados do envio da nota de empenho ao fornecedor. 

ACEITAÇÃO DO OBJETO 

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

conformidade do serviço 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. 

OBRIGAÇÕES 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 de contrato, conforme portaria a ser determinada pelo 

Defensor Público Geral do Estado do Piauí Promovendo o acompanhamento e a 

fiscalização da execução, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro 

próprio as falhas detectadas; 
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7.2. 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; 

7.3. 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; 

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

7.5. 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; 

7.6. 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; 

7.7. 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. 

7.8. A FISCALIZAÇÃO comunicará à contratada, por escrito, as deficiências 

porventura verificadas na entrega do objeto, para imediata correção, sem prejuízo das 

sanções cabíveis. 
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8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

v0. ....... ...... 
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8.1. 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; 

8.2. 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; 

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 às demais informações 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 materiais rejeitados pela 

fiscalização exercida pelo fiscal do contrato, caso não estejam conforme as 

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. 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

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

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

depósito bancário. 

9.2. 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; 

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 

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 

O Defensor Público Geral designará representante, denominado fiscal de 

contrato, para aquisição e acompanhamento da execução do contrato. 

DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O contrato decorrente deste termo de referência terá vigência a partir de 

sua data de assinatura até 31 de Dezembro de 2019. 

VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS: 

Venho informar que os orçamentos que instruem o processo Administrativo são 

verdadeiros e foram por mim solicitados. 

Teresina, 09 de agosto de 2019. 

Atenciosamente. 

NOVICK FEITOSA DIAS P EIRO 
Diretor Administrativo 
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DEMOLIÇÃO E RETIRADA 

CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO 
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