
 

PROJETO BÁSICO 

 

1. OBJETO 

O objeto desta contratação é a seleção da proposta mais vantajosa para a locação de 

imóvel situado no perímetro urbano do Município de Simões-PI – que comporte as 

instalações da Defensoria Pública Regional de Simões de maneira adequada para o 

funcionamento desta Defensoria Pública. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 A localização deverá ser próxima do Fórum Cível e Criminal daquela 

comarca, sendo menos de 500 metros de distância para facilitar a integração com o 

poder jurídico local; 

2.2 As instalações da Regional de Simões devem estar aptas a abrigar todo o 

público e proporcionar que as atividades venham a ser realizadas plenamente; 

2.3 Ressalta-se ainda que o imóvel a ser locado deve compreender entre 100 a 

110 m² de área construída, com piso cerâmico ou porcelanato, cobertura em laje, em 

telha vã ou telha metálica. Caso a edificação for de telha deverá possuir forro em gesso 

comum ou acartonado com iluminação adequada; 

2.4 O imóvel a ser locado deverá apresentar condições de acessibilidade de 

acordo com a NBR 9050/2020 ou providenciar, em contrato, as adaptações necessárias 

para torná-lo acessível; 

2.5 O imóvel a ser locado deve possuir instalações elétricas, hidrossanitárias, 

lógicas e de combate a incêndio em perfeitas condições de uso pela instituição de 

acordo com as normas técnicas específicas ou providenciar, em contrato, as adaptações 

necessárias para o atendimento pleno das normas e do projeto arquitetônico a ser 

fornecido pela instituição; 

2.6 O imóvel a ser locado não deverá possuir quaisquer pendências jurídicas e/ou 

administrativas em quaisquer esferas públicas e privadas; 

2.7 Em outras palavras, o referido imóvel tem que atender a todas as 

necessidades da DPE/PI. 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

3.1 O imóvel a ser locado deverá estar concluído ou em processo de conclusão e 



 

deverá possuir no mínimo as seguintes características: 

3.1.1. A área construída poderá ter entre 100 a 110 m² de área construída com 

piso cerâmico ou porcelanato, cobertura em laje, em telha vã ou telha metálica. Caso a 

edificação for de telha deverá possuir forro em gesso comum ou acartonado com 

iluminação adequada; 

3.1.2. A edificação deverá possuir, de preferência, grades ou portas de 

segurança nas portas e janelas; 

3.1.3. Edifício deverá possuir espaço apto para abrigar, minimamente: 01 sala 

para a Defensoria Pública de Simões-PI, 01 sala de atendimento, 01 recepção, 01 copa, 

01 lavabo acessível (conforme normativas da NBR9050/2020 e 01 lavabo; 

3.1.4. O imóvel deve ser próximo ao Fórum – em uma distância não superior 

a 500 (quinhentos) metros; 

3.1.5. Que o prédio contemple acessibilidade para pessoas com deficiência, 

conforme NBR9050/2020 e Lei 13.146/2015; 

3.1.6. O sistema de rede elétrica deve ser trifásico, as instalações hidráulicas 

em perfeitas condições de uso. Toda a edificação deve ser estruturada com cabeamento 

lógico, telefônico e aterramento, a iluminação deverá ser feita por luminárias que 

atendam as recomendações da NBR 5413; 

3.1.7 As instalações hidrossanitárias de acordo com o previsto na legislação, 

devendo ser verificada a ausência de qualquer tipo de vazamento. As louças, metais e 

válvulas deverão estar em perfeitas condições de utilização, devidamente atestadas; 

3.1.8. Que as demais instalações não existentes, e essenciais para o uso do 

edifício para as atividades previstas sejam executadas conforme projeto específico; 

3.1.9. O imóvel poderá possuir, em caso de acordo contratual, circuito interno 

de segurança, com monitoramento centralizado e integrado por câmeras 

estrategicamente situadas, ligadas a circuito fechado de televisão apto a promover a 

vigilância integral do imóvel, centralizado seu comando em sala própria e com 

fechamento eletrônico; 

3.1.10. Que seja localizado, no perímetro urbano da cidade de Simões-PI, 

servido de infraestrutura mínima e acesso aos modais de transporte público; 

3.1.11. Que os participantes apresentem as plantas baixas, contendo: planta de 

lógica, telefone, aterramento, hidráulica, elétrica e sanitária; planta de layout, corte e 

fachada, para comprovação dos critérios descritos acima. 

3.1.12. Imóvel deverá está livre, desembaraçado e desimpedido de coisas e 

pessoas na data da celebração; 

3.1.13. Imóvel em perfeitas condições de uso, com documentação regular até a 



 

data do recebimento das chaves (Recebimento Definitivo), em especial atenção às 

normas que regem as instalações de prevenção e combate a incêndio; 

3.1.14. Ausência de trincas ou fissuras que comprometam ou venham a 

comprometer a segurança da estrutura; 

3.1.15. Seja permitido para a plena adaptação do imóvel ao programa de 

necessidades da instituição que sejam promovidas todas as intervenções envolvendo 

acréscimos ou supressões de alvenarias, alterações de revestimentos, esquadrias e 

estrutura de cobertura; 

3.1.16. Teto, piso e paredes deverão ser revestidos de cores claras, com 

ausência de pontos de infiltração, mofos, manchas de sujidade e rachaduras. 

Acabamentos e instalações necessárias deverão ser executadas de acordo com projeto 

específico que atenda ao programa de necessidades descrito no item 3.1.3 deste 

documento; 

3.1.27. Janelas e portas em perfeito funcionamento de abertura e fechamento 

de fechaduras. Esquadrias que comprovadamente necessitem ser removidas ou 

substituídas para atender aos critérios de acessibilidade, luminosidade e/ou aspectos de 

conforto ambiental deverá ser promovido a sua respectiva intervenção, conforme 

projeto específico que atenda ao programa de necessidades descrito no item 3.1.3. 

deste documento; 

3.1.18. Elevadores, caso houver, em perfeito estado de conservação, 

apresentando condições plenamente seguras de utilização em concordância com normas 

da ABNT e laudo do técnico responsável; 

3.1.19. Número de pontos lógicos, telefônicos e elétricos compatíveis com o 

quantitativo de equipamentos instalados e servidores que irão ocupar o imóvel; 

3.1.20. A instalação dos pontos hidrossanitários, de combate a incêndio, 

lógicos, telefônicos e elétricos serão realizados pela empresa LOCADORA, inclusive 

com fornecimento de peças, conforme normas da ABNT. 

 

4. DO VALOR CONTRATUAL 

 

OBJE

TO 

VALOR 

MENSAL 

(estimado) 

VALOR 

ANUAL 

(estimado) 

IMÓVEL PARA ABRIGAR AS 

INSTALAÇÕES DA DEFENSORIA 

PÚBLICA REGIONAL DE SIMÕES-PI 

R$ 610,00 R$ 7.320,00 



 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

A despesa correrá à conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

• Natureza da despesa: 339036 

• Programa de Trabalho: 35101.03.092.0016.2855 

• Fonte: 100 

6. VIGÊNCIA CONTRATURAL 

 

6.1 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de 

sua publicação, podendo ser prorrogado, salvo manifestação formal em contrário das 

partes, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias do seu vencimento; e 

6.2 Os efeitos financeiros da contratação só serão produzidos a partir da entrega 

das chaves ao contratante, precedido de vistoria do imóvel e emissão de relatório 

técnico. 

7. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO IMÓVEL EXIGIDA 

 

Além da proposta, poderão ser exigidos os seguintes dados ou documentos relativos ao 

imóvel, que deverão acompanhar a proposta de preço da interessada: 

a. Endereço do imóvel; 

b. Número de pavimentos; 

c. Área de expediente (total e por pavimento); 

d. Área total do imóvel; 

e.Cópia autenticada do Registro de imóvel ou documento que comprove a propriedade 

do imóvel; 

f. Declaração atestando que não pesa, sobre o imóvel, qualquer impedimento de 

ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou, caso exista algum 

impedimento, prestar os esclarecimentos, cabíveis, inclusive com a juntada da 

documentação pertinente, para fins de avaliação; 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (LOCATÁRIA) 

 



 

8.1. Pagar o aluguel, os encargos da locação exigível, as despesas de telefone, de 

consumo de energia elétrica, gás (se houver), água e esgoto; no prazo estipulado no 

contrato, com termo inicial no dia da fixação do Termo de Recebimento, data em que 

será constatado o atendimento definitivo aos elementos previstos no presente projeto 

básico; 

8.2. Servir-se do imóvel para uso convencionado ou presumido, compatível com a 

natureza deste e com o fim a que se destina, devendo conservá-lo adequadamente; 

8.3. Realizar vistoria do imóvel, para fins de verificação minuciosa do estado do 

imóvel, fazendo constar do Termo de Vistoria os eventuais defeitos existentes, para 

que os efeitos financeiros passem a viger a partir do recebimento definitivo; 

8.4. Restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, 

conforme documento de descrição minuciosa, elaborado quando da vistoria para 

entrega, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso convencional; 

8.5. Comunicar a Contratada qualquer dano ou defeito cuja reparação seja 

incumbida desta, bem como as eventuais turbações de terceiros; 

8.6. Consentir com a realização de reparos urgentes, a cargo da Contratada, 

assegurando- se o direito ao abatimento proporcional do aluguel, caso os reparos durem 

mais de dez dias, nos termos do artigo 26 da Lei n 8.245, de 1991; 

8.7. Realizar o imediato reparo dos danos verificados no imóvel, ou nas suas 

instalações, provocados por seus agentes, funcionários ou visitantes autorizados; 

8.8. Não modificar a forma externa ou interna do imóvel, sem o consentimento 

prévio e por escrito da Contratada; 

8.9. Entregar imediatamente à Contratada os documentos de cobrança de tributos e 

encargos condominiais, cujo pagamento não seja de seu encargo, bem como qualquer 

intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que direcionada à DPE/PI, 

8.10. Pagar as despesas de telefone e de consumo de energia elétrica, água e esgoto; 

8.11. Permitir a vistoria do imóvel pela LOCADORA ou por seus mandatários 

mediante prévia combinação de dia e hora, bem como admitir que seja visitado e 

examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27 da Lei 8.245 de 1991; 

8.12. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do contrato, através do 

servidor designado, anotando em registro as falhas detectadas, indicando dia, mês e 

ano e encaminhando à autoridade competente para providências cabíveis; 

8.13. Notificar a LOCADORA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições 



 

no curso do contrato; 

8.14. Atestar as notas fiscais/faturas, por meio de servidor(es) competente(s) para tal; 

8.15. Aplicar as sanções administrativas regulamentares e contratuais. 

 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRADADA (LOCADORA) 

 

9.1. Entregar o imóvel em perfeitas condições de uso para os fins a que se destina, e 

em estrita observância das especificações de sua proposta; 

9.2. Fornecer declaração atestando que não pesa sobre o imóvel qualquer 

impedimento de ordem jurídica capaz de colocar em risco a locação, ou caso exista 

algum impedimento, prestar os esclarecimentos cabíveis, inclusive com a juntada da 

documentação pertinente, para fins de avaliação por parte da Administração; 

9.3. Garantir, durante o tempo de locação, o uso pacífico do imóvel; 

9.4. Manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel; 

9.5. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; 

9.6. Fornecer à DPE/PI descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua 

vistoria para entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes; 

9.7. Pagar os impostos (especialmente o Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU) 

e taxas, incidentes sobre o imóvel e taxas, inclusive a contribuição para o custeio de 

serviços de iluminação pública, bem como a taxa de lixo, incidentes sobre o imóvel; 

9.8. Entregar, em perfeito estado de funcionamento, o sistema hidráulico, lógico, 

telefonia, combate a incêndio (caso a legislação determine) e a rede elétrica; 

9.9. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas no processo licitatório; 

9.10. Informar à DPE/PI quaisquer alterações na titularidade do imóvel, inclusive 

com a apresentação da documentação correspondente. 

9.11. Pagar as taxas de administração imobiliária se houver, e de intermediações, 

nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente; 

9.12. Pagar as despesas extraordinárias, entendidas como aquelas que não se 

refiram aos gastos rotineiros de manutenção, como: 

a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel; 



 

b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como as 

esquadrias externas; 

c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do imóvel; 

d) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, 

ocorridas em data anterior ao início da locação; 

e) instalação de equipamento de segurança e incêndio. 

9.13. Adaptar e/ou permitir a adaptação do layout às necessidades de ambientes e 

áreas do edifício, a fim de proporcionar o funcionamento adequado dos diversos 

serviços, seções e equipes da DPE/PI; 

9.14. Realizar as adequações necessárias nas redes elétricas (comum e 

estabilizada) e lógicas para atender o padrão de infraestrutura da DPE/PI, inclusive com 

instalação de pontos de acordo com o layout aprovado pela LOCATÁRIA; 

9.15. Realizar a devida adaptação da rede de distribuição externa (transformador 

aéreo em poste), se necessário; 

9.16. LOCADORA deverá atender as exigências de instalação de pontos 

telefônicos, o fornecimento e instalação de divisórias entre outras; 

9.17. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação 

(habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista) e qualificação exigidas no 

processo de dispensa de licitação, bem como as condições de contratar com a 

Administração Pública, sob pena de aplicação das sanções administrativas por 

descumprimento de cláusula contratual; 

9.18. Indicar representante para representá-la durante a execução do contrato. 

9.19. Pagar o prêmio do seguro complementar corta fogo, bem como providenciar a 

atualização do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, caso ocorra um sinistro dessa 

natureza. 

9.20. Auxiliar a LOCATÁRIA na descrição minuciosa do estado do imóvel, 

quando da realização da vistoria; 

9.21. Fornecer à LOCATÁRIA recibo discriminando as importâncias pagas, 

vedada a quitação genérica; 

10. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A locação de imóvel se fundamenta no inciso X do art. 24 da Lei 8.666/93, que 

dispõe sobre a dispensa de licitação para locação de imóvel destinado ao atendimento 



 

das finalidades precípuas da administração. As obrigações decorrentes da presente 

Dispensa de licitação serão formalizadas por instrumento de Contrato, celebrado entre a 

Defensoria Pública do Estado do Piauí, doravante denominada LOCATÁRIA, e a 

proponente adjudicatária, doravante denominada LOCADORA, que observará os 

termos da Lei nº 8.245/91 e supletivamente da Lei nº 8.666/93, e das demais normas 

pertinentes. 

11. DO PAGAMENTO 

 

11.1. O pagamento do valor mensal do aluguel será feito até o 30º (trigésimo) dia 

do mês subsequente ao vencido, mediante a apresentação de solicitação de pagamento. 

11.2. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, 

mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado 

pela LOCADORA, ou por outro meio previsto na legislação vigente; 

11.3. O pagamento somente será efetuado após o atesto/certificação, pelo 

servidor competente (Fiscal do Contrato), do documento de cobrança apresentado pela 

LOCADORA; 

11.4. Havendo erro na apresentação do documento de cobrança ou dos 

documentos pertinentes à locação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará pendente até que a LOCADORA providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a LOCATÁRIA; 

11.5. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária para pagamento; 

11.6. A LOCATÁRIA não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a 

ser efetuada pela LOCADORA, que porventura não tenha sido acordada neste 

PROJETO BÁSICO. 

11.7. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a LOCADORA não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela LOCATÁRIA, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 



 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = 

(TX) 

I = (6/100) 

365 

I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual 

= 

6% 

 

12. DAS PENALIDADES 

 

12.1. A licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o 

Estado do Piauí e será descredenciado no Cadastro Único de Fornecedores de 

Materiais, Bens e Serviços para a Administração Direta e Indireta do Estado do Piauí 

(CADUF), pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de multa e demais 

cominações legais, nos seguintes casos: 

12.1.1. Cometer fraude fiscal; 

12.1.2. Apresentar documento falso; 

12.1.3. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.4. Não retirar a nota de empenho; 

12.1.5. Não mantiver a proposta; 

12.1.6. Fizer declaração falsa; 

12.1.7. Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

12.1.8. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas 

em decorrência da contratação; 

12.1.9. Retardar, falhar ou fraudar na execução contratual; 

12.1.10. Para os fins do subitem 14.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os 

descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93 e a apresentação de 

amostra falsificada ou deteriorada; 

12.1.11. Para as condutas descritas nos subitens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.3, 14.1.5 e 

14.1.9 será aplicada ao Locador multa de no máximo 15% do valor do contrato; 

12.1.12. Para as condutas descritas nos subitens 14.1.6 e 14.1.7, será aplicada 

ao Locador multa de no máximo 10% do valor do contrato; 



 

12.1.13. Para os fins do subitem 14.1.8 será aplicada multa nas seguintes 

condições: 

a. Até o máximo de 15% (quinze por cento) do valor do contrato, no caso 

de inexecução parcial do pactuado, conforme a graduação estabelecida nas 

tabelas 1 e 2 a seguir: 

Tabela 1 

 

GRAU PERCENT

UAL 

1 3% 

2 5% 

3 8% 

4 10% 

5 12% 

6 15% 

 

Tabela 2 

 

ITEM DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO GRAU 

 

1. 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais, caracterizando inexecução parcial 

do contrato, por ocorrência; 

 

6. 

Para os itens seguintes, deixar 

de: 

2. Assinar o contrato; 6. 

3. 
Fornecer todos os esclarecimentos que forem solicitados pela 

fiscalização da locatária, por ocorrência; 
2. 

 

4. 

Manter as condições de habitabilidade e livre utilização do imóvel, 

promovendo os devidos reparos em caso de vícios redibitórios, 

mau funcionamento, dano ou sinistro que não tenham sido 

provocados pela locatária; 

 

5. 

 

5. 

Pagar o Imposto Territorial Urbano (IPTU) e demais tributos/taxas e 

seguro, inclusive a contribuição para o custeio de serviços de 

iluminação pública, que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel 

durante o prazo da locação; 

 

4. 



 

6. Garantir a posse direta do imóvel devido à turbação por terceiros; 6. 

7. 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e de seus anexos não 

previstos nesta tabela de multas, por item e por ocorrência; 
3. 

 

8. 

Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente 

notificada pela Locatária, por item e por ocorrência. 

 

4. 

 

b. Multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, no caso de inexecução total do 

pactuado, sem prejuízo da inexecução total da avença. 

 

12.2. Será configurada também a inexecução total do objeto, quando a 

Locatária, após a assinatura do contrato e tendo cumprido todas as exigências formais 

para a ocupação do imóvel, for impedida, pelo Locador, de utilizar e/ou entrar no 

mesmo; 

12.3. O valor da multa, aplicado após o regular processo administrativo, poderá 

ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração à 

adjudicatária, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou cobrado 

judicialmente. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

advertência; 

12.4. As penalidades previstas neste capítulo obedecerão ao procedimento 

administrativo previsto na Lei 8.666/93; 

12.5. As penalidades aplicadas às pessoas jurídicas serão registradas no 

Cadastro Único de Fornecedores de Materiais, Bens e Serviços para a Administração 

Direta e Indireta do Estado do Piauí (CADUF), e no caso de suspensão de licitar, a 

licitante será descredenciada por igual período. 

13. DA RESCISÃO 

 

13.1. A LOCATÁRIA poderá rescindir o Termo de Contrato, sem qualquer 

ônus, em caso de descumprimento total ou parcial de qualquer cláusula contratual ou 

obrigação imposta à LOCADORA, sem prejuízo da aplicação das penalidades 

cabíveis; 

13.2. Também constitui motivo para a rescisão do contrato a ocorrência das 

hipóteses enumeradas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com exceção das previstas 

nos incisos VI, IX e X, que sejam aplicáveis a esta relação locatícia; 

13.3. Nas hipóteses de rescisão de que tratam os incisos XII e XVII do art. 78 



 

da Lei n° 8.666/93, desde que ausente a culpa da LOCADORA, a LOCATÁRIA a 

ressarcirá dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido; 

13.4. Caso haja razões de interesse público devidamente justificadas nos 

termos do inciso XII do artigo 78 da Lei n° 8.666, de 1993, a LOCATÁRIA decida 

devolver o imóvel e rescindir o contrato, antes do término do seu prazo de vigência, 

ficará dispensada do pagamento de qualquer multa, desde que notifique a 

LOCADORA, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

13.5. Nesta hipótese, caso não notifique tempestivamente a LOCADORA, e 

desde que esta não tenha incorrido em culpa, a LOCATÁRIA ficará sujeita ao 

pagamento de multa equivalente a 02 (dois) meses de aluguel, segundo a proporção 

prevista no artigo 4° da Lei n° 8.245, de 1991, e no artigo 413 do Código Civil, 

considerando-se o prazo restante para o término da vigência do contrato; 

13.6. Nos casos em que reste impossibilitada a ocupação do imóvel, tais como 

incêndio, desmoronamento, desapropriação, caso fortuito ou força maior, entre outros, 

a LOCATÁRIA poderá considerar o contrato rescindido imediatamente, ficando 

dispensada de qualquer prévia notificação ou multa, desde que, nesta hipótese, não 

tenha concorrido para a situação; 

13.7. O procedimento formal de rescisão terá início mediante notificação 

escrita, entregue diretamente à LOCADORA ou por via postal, com aviso de 

recebimento; e 

13.8. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, e precedidos de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

14. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1. O Defensor Público Geral designará o servidor responsável pela 

fiscalização do contrato, nos moldes do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, para o exercício 

das atribuições que lhe são inerentes durante o prazo de vigência do contrato; 

14.2. Ao fiscal competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da 

execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração; 

14.3. A fiscalização de que trata o item acima não exclui nem reduz a 

responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ainda que resultante das imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou 

emprego de material inadequado ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 



 

o art. 70 da Lei n 8666, de 1993; 

14.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

das pessoas eventualmente envolvidas, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

14.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal 

do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil, para a adoção das 

medidas convenientes; e 

14.6. A Contratada poderá indicar um representante para representá-la na 

execução do contrato. 

 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS 

O contrato de locação do imóvel pela Administração Pública, qualquer como 

acordo firmado pela administração pública, está condicionado às normas de licitação, 

que na espécie encontra-se na previsão legal de dispensa de licitação, fulcro no art. 24, 

inc. X, da Lei nº 8.666/1993, desde que seja cumpridas as formalidades e exigências 

contidas na legislação vigente. 

 
Teresina, 07 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 
Dario Bastos Fortes do Rego 

Arquiteto e Urbanista 
CAU nº A135.980-0 
Matrícula 309.846-0 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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PROJETO 

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA:

DESENHO:
Prancha:

ARQUITETO:

DATA:1 : 100 30/04/2021 11:29:32

DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ

A DEFINIR

BÁSICO  PARA ATENDER ATÉ 2 DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS NO PIAUÍ

PLANTA BAIXA

P1

DARIO REGO CAU A135980-0

ESCALA 1 : 100
    Planta Baixa     _1

118 M²

110 M²

Tabela de portas

Cód Larg. (m)
Altura

(m) Contagem Descrição

P1 0,60 2,10 1 Porta de abrir de madeira, semioca com forras
de madeira

P2 0,80 2,10 5 Porta de abrir de madeira, semioca com forras
de madeira

P5 2,00 2,35 1 Porta de enrolar
P6 0,90 2,10 1 Porta de abrir de madeira, semioca com forras

de madeira

Tabela de janelas

Cód.
Largura

(m) Altura (m)
Peitoril

(m) Qtd. Descrição

B01 0,86 0,30 1,50 1 Basculante de alumínio e vidro com
grade

B02 2,20 0,40 1,80 1 Basculante de alumínio e vidro com
grade

J01 2,00 1,10 1,00 5 Janela de correr com 2 painéis em
alumínio e vidro com grade

J02 1,00 0,40 1,80 2 Janela de correr com 2 painéis em
alumínio e vidro com grade

Total geral: 9

As divisórias internas podem ser de alvenaria, divisória naval ou divisória 
em gesso acartonado.

ÁREA  CONSTRUÇÃO IDEAL:

ÁREA DE PISO IDEAL:
OBSERVAÇÃO:
ESSAS ÁREAS PODEM SER DIMINUÍDAS E ADAPTADAS DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE DE CADA COMARCA.
DEPENDENDO DO LOCAL A SER INSTALADO A DEFENSORIA PÚBLICA, DEVERÁ 
TER RAMPA ACESSÍVEL COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33%. NA PARTE 
INTERNA DEVERÁ SER TODA DO MESMO NÍVEL.
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PROJETO 

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA:

DESENHO:
Prancha:

ARQUITETO:

DATA:1 : 75 30/04/2021 11:29:35

DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ

A DEFINIR

BÁSICO  PARA ATENDER ATÉ 2 DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS NO PIAUÍ

PLANTA DE LAYOUT

P2

DARIO REGO CAU A135980-0

Relação de servidores

1 A 2 Defensores
1 A 2 Assessores

3 A 6 Estagiários

Pré-requisitos de instalação de 

uma Defensoria Pública Regional 
destinada a dois Defensores 

Públicos

• Recepção para 10 pessoas
• Sala de atendimento
• Sala para 1ª Defensoria
• Sala para 2ª Defensoria
• Depósito de material de limpeza
• Copa
• Banheiro acessível
• Lavabo para funcionários

Observações: 
• O banheiro acessível deverá atender toda normativa 

da NBR 9050/2020;
• A parte interna do imóvel deverá ser do mesmo nível, 

para evitar criação de rampas.
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PROJETO 

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA:

DESENHO:
Prancha:

ARQUITETO:

DATA:1 : 75 30/04/2021 11:29:37

DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ

A DEFINIR

BÁSICO  PARA ATENDER ATÉ 2 DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS NO PIAUÍ

PLANTA DE TOMADAS ELÉTRICAS

P3

DARIO REGO CAU A135980-0

OBSERVAÇÕES:

A instalação da energia elétrica deve ser no modelo 
trifásico, em face das seguintes vantagens:

• Uso de menos material na instalação;
• Menor possibilidade de oscilação de energia, 

evitando queimas de equipamentos

Deverá fazer ainda o aterramento em toda a instalação 
da rede elétrica  para evitar desequilíbrios  na tensão 
elétrica e prevenção contra choque elétrico.
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PROJETO 

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA:

DESENHO:
Prancha:

ARQUITETO:

DATA:Como indicado 30/04/2021 11:29:39

DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ

A DEFINIR

BÁSICO  PARA ATENDER ATÉ 2 DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS NO PIAUÍ

PLANTA DE ILUMINAÇÃO

P4

DARIO REGO CAU A135980-0

LEGENDA 

PAFLON  DE SOBREPOR 24W 6000K

PAFLON  DE SOBREPOR 12W 6000K

16 UNID

4 UNID

OBSERVAÇÕES:

A instalação da energia elétrica deve ser no modelo 
trifásico, em face das seguintes vantagens:

• Uso de menos material na instalação;
• Menor possibilidade de oscilação de energia, 

evitando queimas de equipamentos

Deverá fazer ainda o aterramento em toda a instalação 
da rede elétrica  para evitar desequilíbrios  na tensão 
elétrica e prevenção contra choque elétrico.
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PROJETO 

LOCAL:

PROPRIETÁRIO:

ESCALA:

DESENHO:
Prancha:

ARQUITETO:

DATA:1 : 75 30/04/2021 11:29:41

DEFENSORIA PÚBLICA DO PIAUÍ

A DEFINIR

BÁSICO  PARA ATENDER ATÉ 2 DEFENSORIAS PÚBLICAS REGIONAIS NO PIAUÍ

PLANTA DE PONTOS DE LÓGICA

P5

DARIO REGO CAU A135980-0

OBSERVAÇÕES

Como o programa de necessidades da 
Defensoria Pública Regional para 2 
Defensores é de apenas 10 servidores, não 
será necessário fazer uma sala exclusiva 
para servidor de T.I. Neste caso deverá ter 
apenas 2 racks de  12u cada. Dimensões 
Externas do rack: Altura: (60cm) Largura 
(54cm) Profundidade (60cm).


