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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.   OBJETO 

Trata-se de solicitação para contratação de empresa especializada na 

manutenção de extintores para atender as necessidades desta Defensoria 

Pública, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 

instrumento. 

O quantitativo será solicitado pela Coordenação de Infraestrutura desta 

Defensoria Pública através de sua equipe e controlado pela fiscalização, que 

se resguarda no direito de recusar o recebimento do produto que estiver em 

desconformidade com as especificações deste Termo de Referência. 

 

2.   QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
ITEM 

 
               DESCRIÇÃO 

 
UNID 

 
 
   1 

 
 
27 extintores TIPO PQS - B/C, com carga nominal de 
06kg (seis quilos) 

 
 
 27 

 
 
   2 

 
 
17 extintores TIPO PQS - A/B/C, com carga nominal de 
06kg (seis quilos) 

 
 
 17 
 

 
 
   3 
 

 
 
20 extintores TIPO AP - A, com carga nominal de 10L 
(dez litros) 

 
   
   20 
 

    
    
   4 

 
 
12 extintores TIPO CO2, com carga nominal de 06kg 
(seis quilos) 

 
 
 12 
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Quantidade total de 76 unidades 

 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

3.1. Extintores: São 76 (setenta e seis) extintores, sendo 27 extintores TIPO 

PQS - B/C, com carga nominal de 06kg (seis quilos), 17 extintores TIPO PQS 

- A/B/C, com carga nominal de 06kg (seis quilos), 20 extintores TIPO AP - A, 

com carga nominal de 10L (dez litros) e 12 extintores TIPO CO2, com carga 

nominal de 06kg (seis quilos), para inspeção, manutenção e recarga. A 

manutenção dos extintores de incêndio deve ser realizada adotando-se todos 

os procedimentos encontram-se discriminados nas NBR-12962, NBR-11716, 

NBR-10721, NBR 12779 e as portarias do INMETRO ME de número 58, 108 e 

109: 

3.1.1. Deverá ser realizada verificação visual dos componentes externos 

e pesagem em extintores do tipo CO2, com o objetivo de constatar se a 

perda do agente extintor contido no vasilhame é superior a 10 (dez) por 

cento da capacidade normal; 

3.1.2. Deverá realizar desmontagem completa do extintor de incêndio 

para limpeza de todos os componentes e desobstrução (limpeza interna) 

dos componentes sujeitos a entupimento; 

3.1.3. Verificação da necessidade de substituição do recipiente ou 

cilindro de extintor de incêndio ser submetido ao ensaio hidrostático; 

3.1.4. Inspeção visual das roscas dos componentes removíveis e 

verificação dimensional para as roscas cônicas dos cilindros para 

extintores de incêndio com carga de dióxido de carbono (CO2) e 

cilindros para gases expelentes (ampolas); 

3.1.5. Inspeção das partes internas, utilizando o dispositivo de 

iluminação interna e externas, quanto à existência de danos ou corrosão; 
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3.1.6. Regulagem da válvula de alívio, para extintores de pressurização 

indireta; 

3.1.7. Regulagem estática do regulador de pressão pertencente ao 

extintor de incêndio de pressurização indireta, de forma que permita a 

pressurização do recipiente para o agente extintor até atingir uma 

pressão estática de 1,4 MPa (14kgf/cm²); 

3.1.8. Verificação do indicador de pressão o qual não poderá apresentar 

vazamento e deverá indicar marcação correta quanto à faixa de 

operação; 

3.1.9. Exame visual dos componentes de materiais plásticos, com 

auxílio de lupa, os quais não podem apresentar rachaduras ou fissuras; 

3.1.10. Verificação do tubo sifão quanto ao comprimento, (estabelecido 

por meio de dispositivo que meça a profundidade do cilindro ou 

recipiente do gargalo ao fundo interno), integridade da rosca, existência 

de chanfro e demais características que possam otimizar o desempenho 

do extintor de incêndio; 

3.1.11. Avaliação de todos os componentes do extintor de incêndio, 

realização dos ensaios pneumáticos nos componentes definidos neste 

RTQ, podendo acarretar na realização de todos os ensaios e/ou na 

substituição dos componentes que não atendam as especificações 

técnicas ou sejam reprovados nos ensaios; 

3.1.12. Realizar controle de roscas; 

3.1.13. Fixação dos componentes rosqueados com aperto adequado, 

sendo que para a válvula de descarga, tampa e mangueira para o bujão 

de segurança, deve ser adotado o aperto especificado pelo fabricante da 

válvula; 

3.1.14. Repintura conforme padrão e colocação do quadro de instruções, 

quando necessário; 

3.1.15. Os recipientes e os cilindros dos extintores de incêndio devem ser 

pintados externamente na cor vermelha, preferencialmente de acordo 

com o padrão Munsell 5 R 4/14. Nota: Quando o recipiente para o 
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agente extintor for construído em aço inoxidável, a pintura externa é 

opcional. 

3.1.16. Verificação da condutividade elétrica da mangueira de descarga; 

3.1.17. Substituição do quadro de instruções, conforme adequado ao tipo 

e modelo do extintor de incêndio; 

3.1.18. Montagem do extintor de incêndio com os componentes 

compatíveis previamente verificados e aprovados, ou com componentes 

substituídos novos que atendam às normas, requisitos técnicos e 

Portarias do INMETRO aplicáveis; 

3.1.19. Execução de recarga e pressurização do extintor de incêndio; 

3.1.20. Colocação do anel de identificação da manutenção, que deve 

atender ao disposto no Portaria INMETRO Nº 058/2022; 

3.1.21. Substituição da carga nominal do agente extintor e expelente; 

3.1.22. Realização do ensaio de vazamento do extintor de incêndio; 

3.1.23. Colocação da trava e lacre, com a identificação do executor; 

3.1.24. Fixação do Selo de Identificação da Conformidade; 

3.1.25. Fixação da etiqueta auto-adesiva contendo declaração e 

condições da garantia. 

3.1.26. Avaliar, objetivamente, a resistência do componente a pressões 

superiores à pressão normal de carregamento ou de funcionamento do 

extintor, definidas nas suas normas de fabricação; 

3.1.27. A manutenção consistirá ainda, na revisão total dos extintores, 

incluindo execução de ensaios hidrostáticos, a ser executada em alguns 

componentes dos extintores de incêndio, sujeito à pressão permanente 

ou momentânea, utilizando-se, normalmente, a água como fluído; 

3.1.28. Não será continuada a manutenção se algum dos extintores for 

reprovado no ensaio hidrostático; 

3.1.29. Os extintores reprovados no ensaio hidrostático serão devolvidos 

à Defensoria Pública do Estado do Piauí, conjuntamente com laudo 

assinado pelo engenheiro de segurança, responsável técnico da 
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empresa vencedora do certame, informando os detalhes técnicos da 

reprovação. 

3.1.30. Para o caso do extintor de incêndio com carga de dióxido de 

carbono (CO2) ou cilindro de gás expelente, deve ser efetuada na 

válvula, a marcação da massa do extintor de incêndio completo com 

carga, mangueira, punho e difusor (PC) e da massa do extintor de 

incêndio completo descarregado (PV). Nota: A empresa de manutenção 

deve checar se o PC e PV existentes estão corretos. Em caso negativo, 

deverá corrigir essesdados. Só é permitida a recarga utilizando-se 

nitrogênio como gás expelente, para os extintores de pressurização 

direta. No caso dos extintores de pressurização indireta, deve-se utilizar 

o nitrogênio somente quando a ampola não for destinada ao 

armazenamento de dióxido de carbono (CO2). 

3.1.31. Somente serão aceitas válvulas de extintor de incêndio de CO2 

com rosca ¾ NGT ou ¾ NPT, observando-se o definido no 6.2.5.4.6, 

Portaria INMETRO ME - número 58 - de 16.02.2022. 

3.1.32. No Relatório de Manutenção deve conter, no mínimo, as 

seguintes informações: identificação do cliente (nome ou razão social); 

identificação do recipiente/cilindro (norma, número de série e carga 

nominal do agente extintor); marca e ano de fabricação do 

recipiente/extintor e do último ensaio hidrostático, quando houver; 

discriminação dos componentes novos que substituíram outros 

reprovados, quando aplicável; assinatura do responsável operacional; 

número do Selo de Identificação da Conformidade, individualizado para 

cada extintor; 

 

4. JUSTIFICATIVA 

A  Defensoria Pública do Estado do Piauí, depois de um relatório específico, 

constatou que necessita ser feita a manutenção dos extintores de incêndio para 

continuar dentro das normas estabelecidas, proporcionando, desse modo, 

condições e seguranças favoráveis para seus assistidos e servidores. 
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Para tanto, a Administração preocupou-se em realizar um procedimento 

aquisitivo com a melhor relação custo-benefício mediante a estipulação de 

critérios de aferição da qualidade conforme as normas da ABNT e do Ministério 

do Trabalho e Previdência Social.  

Por meio de levantamento, verificou-se que os extintores existentes necessitam 

de manutenções, por isso, é necessária a verificação/manutenção de todos os 

extintores por uma empresa competente.  

A aquisição vincula-se, ainda, aos seguintes Objetivos do Planejamento 

Estratégico 2021-2025, como pode ser visto no item 5.1.2: Readequar a 

infraestrutura física para garantir funcionalidade e maior conforto às pessoas, 

bem como fortalecer a estrutura logística e de segurança institucional; e no 

item 5.1.3: Buscar a excelência nos gastos da Defensoria Pública, através da 

aplicação racional, responsável e efetiva das receitas da Instituição. 

Além disso, a contratação em epígrafe é indispensável à DPE/PI, para suprir às 

necessidades de segurança dos defensores, servidores e terceirizados, bem 

como assistidos e visitantes. 

Tais fatos e fundamentos são importantes mecanismos que contribuem e 

fundamentam esta solicitação, pois conferem a eficácia da satisfação da 

demanda dos servidores da DPE-PI. 

 

5.   LOCAL DE RETIRADA E ENTREGA/RECEBIMENTO DOS EXTINTORES 

5.1. A CONTRATADA deverá recolher para fazer a manutenção e entregar os 

extintores nos seguintes endereços - Rua Nogueira Tapety n° 138 – Bairro: 

Noivos CEP: 64.014-060, Teresina-PI (Sede Nova), e demais anexos de 

Teresina, quais sejam: Núcleo da Sede Provisória – Rua Jaicós, n° 1435, 

bairro Ilhotas, Teresina/PI; Núcleo da João XXIII – Av. João XXIII, n° 853, 

bairro Jockey, Teresina/PI; Núcleo do Anexo – Rua Nogueira Tapety n° 185 – 

Bairro: Noivos, Teresina/PI; Casa dos Núcleos – Av. Nossa Senhora de 

Fátima, 1342, Bairro de Fátima, Teresina/PI; cabe salientar que será sem custo 

adicional, em dias úteis e no horário de 08 (oito) às 14 (quatorze) horas. 
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LOCAL TIPO  QUANTIDADE 

 

Sede Nova 

15 – tipo A – 10 litros 

15 – tipo B/C TIPO PQS 

– 6kg  

02 – tipo A/B/C – 6kg  

 

32 

Núcleo da Sede 

Provisória 

09 – tipo TIPO CO2 – 

6kg  

05 – tipo A/B/C – 6kg 

 

14 

Núcleo João XXIII 03 – tipo TIPO CO2 – 

6kg 

03 

Núcleo do Anexo 06 – tipo B/C TIPO PQS 

– 6kg 

09 – tipo A/B/C – 6kg 

 

15 

Casa dos Núcleos 05 – tipo A – 10 litros 

06 – tipo B/C TIPO PQS 

– 6kg  

01 – tipo A/B/C – 6kg 

 

12 

 
5.2. Por ocasião do recebimento dos extintores revisados serão aferidas as 

especificidades de acordo com a proposta vencedora. 

5.3. O contratado, durante o período de manutenção, deixará, no mínimo, a 

quantidade de 50% (cinquenta por cento) dos extintores, como cobertura de 

garantia. 

5.4. Os extintores deverão ser entregue junto com a Nota de serviço 

especificada. 

5.5. O extintor entregue em desconformidade com o especificado neste Termo 

ou o indicado na proposta, será rejeitado, e a Contratada será obrigada a  

substituí-lo no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados da data 

do recebimento da Notificação escrita, necessariamente acompanhada do 
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Termo de Recusa do extintor, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo 

de execução. 

5.6. A notificação de que trata o item anterior suspende os prazos de 

pagamento até que a irregularidade seja sanada. 

5.7. O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo 

perfeito desempenho do extintor fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer 

irregularidades detectadas quando de sua utilização. 

 

6. CONDIÇÕES  E ACEITAÇÃO DOS EXTINTORES  

6.1. Na entrega do objeto, as despesas de seguros, transportes, tributos, 

encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento e/ou 

substituições do objeto, indicadas pela CONTRANTE, deverão ser de 

responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. O 

produto ofertado deverá obedecer ao disposto no artigo nº 31 da Lei Federal nº. 

8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor) que diz: “A oferta e 

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, 

claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, garantia, prazos de validade e origem, 

entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e 

segurança dos consumidores”. 

6.2. A Defensoria Pública do Estado do Piauí, por meio do seu representante, 

poderá solicitar reunião prévia, com a equipe da empresa contratada, para dar 

as orientações que se fizerem  necessárias. 

 

7.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

7.1.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei, o 

CONTRATANTE deverá:  

a) Acompanhar, atestar e remeter nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do 

objeto;  
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b) Efetuar o pagamento da manutenção dos extintores, nas condições e preços 

pactuados, dentro do prazo fixado neste contrato, após a entrega da 

documentação pelo Fiscal de Contrato;  

c) Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver pendência de liquidação 

ou qualquer obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência; 

d) Comunicar à CONTRATADA o mais prontamente possível, qualquer 

anormalidade observada no fornecimento do objeto requisitado, que possa 

comprometer a tempestividade, a qualidade e a eficácia do uso a que se 

destina; 

e) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 

Contratada. 

f) Fornecer, a qualquer tempo e com a máxima presteza, mediante solicitação 

escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la 

em todos os casos julgados necessários; 

g) Manter os contatos com a CONTRATADA por escrito, ressalvados os 

entendimentos verbais determinados pela urgência que, posteriormente, devem 

ser confirmados por escrito no prazo de até 72 (setenta e duas) horas; 

h) O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, transferência de 

responsabilidade da CONTRATADA para terceiros, sejam fabricantes, 

representante ou quaisquer outros. 

i) Permitir acesso dos empregados da contratada às dependências da 

Defensoria Pública para entrega do objeto. 

j)  Supervisionar, gerenciar e fiscalizar os procedimentos a serem realizados 

pelo fiscal de   contrato. 

k) Exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA 

que venha a causar embaraço ou que adote procedimentos incompatíveis com 

o exercício das funções que lhe forem atribuídas. 

l) Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais. 

 

8.   OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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8.1.  Além das obrigações resultantes da observância da Lei, a CONTRATADA 

deverá: 

a) Cumprir todas as obrigações constantes no Contrato, assumindo como 

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: Efetuar a entrega do objeto em perfeitas 

condições, conforme especificações, prazo e local constante no Contrato, 

acompanhado da respectiva nota e cópia do contrato/ordem de fornecimento;  

b)  Fornecer o objeto da contratação de acordo com o prazo estabelecido no 

Contrato e/ou na Ordem de Fornecimento, a contar do seu recebimento, 

juntamente com a Nota de Empenho, conforme o estabelecido no Termo de 

Referência; 

c) Assinar o Contrato Administrativo/Ordem de Fornecimento e retirar a Nota 

de Empenho no prazo de 48 (quarenta e oito horas), a partir da comunicação 

por parte do Contratante que poderá ser feita via telefonema, correspondência 

ou correio eletrônico. 

d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste 

Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, as mesmas condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

f) Responder satisfatoriamente qualquer questionamento do representante da 

DPE/PI, inerentes ao objeto da contratação; 

g) Responder por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do 

CONTRATANTE ou a terceiros, por seus empregados durante a execução do 

Contrato; 

h) Assumir total responsabilidade por quaisquer acidentes de que seus 

empregados venham a ser vítimas nas dependências do Contratante; 

i) Manter os contatos com o CONTRATANTE sempre por escrito, ressalvados 

os entendimentos verbais determinados pela urgência na execução do 

Contrato que, posteriormente, devem sempre ser confirmados por escrito, 

dentro de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da data de contato; 
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j) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

do contrato; 

k) Arcar com o pagamento de todas as despesas decorrentes do fornecimento 

do objeto, incluindo as despesas definidas em leis sociais, trabalhistas, 

comerciais, tributárias e previdenciárias, impostos e todos os custos, insumos e 

demais obrigações legais, inclusive todas as despesas que onerem, direta ou 

indiretamente, o objeto ora contratado, não cabendo, pois, quaisquer 

reivindicações da CONTRATADA, a título de revisão de preço ou reembolso. 

l) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Defensoria 

Pública do Estado do Piauí, devendo ainda atender prontamente as 

reclamações. 

m) Não transferir a outrem, o objeto do Contrato, sem prévia e expressa 

anuência do Contratante. 

n) A CONTRATADA fica obrigada a disponibilizar o(s) número(s) do(s) 

telefone(s) da empresa ou do responsável, para atendimento dos chamados 

da CONTRATANTE, para solução do problema demandado, em caso de 

reclamações. 

o) Comunicar ao Contratante, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas 

os motivos que eventualmente impossibilitem a prestação dos serviços no 

prazo estipulado, nos casos em que houver impedimento justificado para 

funcionamento normal de suas atividades, sob a pena de sofrer as sanções da 

Lei; 

p) Vincular-se ao que dispõe a lei nº 3.078, de 11/09/90 (Código de Proteção 

de Defesa do Consumidor).  

 

9.     CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

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

conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato, mediante 

apresentação de Nota Fiscal, através de depósito bancário.  
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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; 

 

10.   SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 e  da Lei 

nº 10.520/02, a licitante vencedora que: 

a. Não Celebrar o Contrato; 

b. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para o contrato; 

c. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

d. Não mantiver a proposta; 

e. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

f. Comportar-se de modo inidôneo; 

g. Cometer fraude fiscal; 

 

10.2. Reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, 

Parágrafo único, 96 e 97, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

10.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima 

ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

a) Advertência, em caso de faltas ou descumprimentos de 
regras contratuais que não causem prejuízo ao 
CONTRATANTE 

b) Multa: 
b.1) Multa moratória de até 15% (quinze por cento) sobre o 
valor da parcela inadimplida, no caso de atraso injustificado, até 
o limite de 30 (trinta) dias; 

b.2) Multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre 
o valor do contrato, no caso de inexecução total do objeto, 
configurada após o nonagésimo dia de atraso; 

b.3) Em caso de inexecução parcial, aplicar-se-á a multa 
compensatória, no mesmo percentual do subitem anterior, de 
forma proporcional à obrigação inadimplida; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e 
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impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 

e) Impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Contrato 
e demais cominações legais. 

h. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do 
subitem anterior poderão ser aplicadas cumulativamente à pena 
de multa. 

i. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e 
IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que: 

 

 Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração 

em virtude de atos ilícitos praticados. 

j. Após o nonagésimo dia de atraso, a DPE/PI poderá 
rescindir o contrato, caracterizando-se a inexecução total do 
seu objeto. 

k. A aplicação de qualquer das penalidades previstas 
realizar-se- á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

l. A autoridade competente, na aplicação das sanções, 
levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

m. O valor da multa aplicada será descontado da garantia 
prestada, se houver, ou descontado de pagamentos 
eventualmente devidos à Contratada. Na inexistência destes, 
será pago mediante depósito bancário em conta a ser 
informada pela Contratante ou judicialmente. 

n. Ad cautelam, a DPE/PI poderá efetuar a retenção do 
valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo. 
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o. Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a 
contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo 
de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial. 

p. Esgotados os meios administrativos para cobrança do 
valor devido pela contratada a DPE/PI, a contratada será 
encaminhada para inscrição em dívida ativa. 

q. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, 
podendo a Administração reconsiderar ou não sua decisão ou 
nesse prazo, encaminhá-lo, devidamente informados para a 
apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 
11.   PRAZO DE VIGÊNCIA 

O contrato terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados da assinatura do 

contrato. 

 

12. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

 O Defensor Público Geral designará representante, denominado fiscal de 

contrato, para aquisição e acompanhamento da execução do contrato. 

 

13. ADEQUAÇÃO DA DESPESA 

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Termo de Referência 

correrão a conta dos recursos no orçamento geral da DPEPI com Natureza de 

Despesa: 339039, Programa de Trabalho: 35.101.03.092.0016.2855, Fonte de 

Recurso: 100. 

 

14.   DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 

Venho informar que os orçamentos que instruem o processo Administrativo são 

verdadeiros e foram por mim solicitados. 

                                        

Teresina, 02 de agosto de 2022 

 

 

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo 
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