
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. OBJETO 
 

Trata-se de solicitação para aquisição de material permanente, um 

drone para atender as necessidades da Coordenação de Comunicação da 

Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

2. JUSTIFICATIVA 
 

O Sistema de fotografia e filmagem aérea através de drone confere 

às produções audiovisuais uma perspectiva diferente da terrestre, conseguindo 

enquadrar grandes estruturas, terrenos e construções da Defensoria Pública do 

Estado do Piauí . 

A  aquisição de um drone permitiria levantamentos fotográficos e em 

vídeo em grandes alturas e locais de difícil acesso com maior segurança o que 

auxiliaria a Coordenação de Comunicação na divulgação dos projetos da DPE/PI. 

Dessa forma, sugerem-se as especificações a seguir elencadas: 

 
2.1. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 

Item Quantidade                      Descrição 

01 
1 AERONAVE 

Peso de decolagem: até 600g 
Comprimento diagonal: até 350 mm 
Velocidade máx. de ascensão até: 
8 m/s (modo S) 
8 m/s (modo N) 
Velocidade máx. de descensão até: 
8 m/s (modo S) 
8 m/s (modo N) 
Altura máx. de serviço acima do nível do mar: 
 Até 6000 m 
Tempo máx. de voo (sem vento) 
31 minutos * 
Tempo máx. de voo estacionário (sem vento) 
30 minutos * 
Distância máx. de voo (sem vento) 
18,5 km 
Velocidade máx. de voo (próxima ao nível do mar, sem vento) 
19 m/s (modo S) 
15 m/s (modo N) 
5 m/s (modo C) 
Hélices 
Rápida liberação/redução de ruídos/dobráveis 
Braços da aeronave 
Dobrável 
GNSS 
GPS+GLONASS+GALILEO 



 

Bússola 
Bússola unitária 
UMI 
UMI unitária 
Armazenamento interno 
8 GB 
BATERIA DE VOO INTELIGENTE 
Bateria integrada 
CÂMERA 
Sensor 
CMOS de 1” 
Píxeis efetivos: 20 MP; dimensões de píxeis de 2,4 μm 
Disparo único: 20 MP 
Disparo contínuo: 20 MP (disparo contínuo) 
Variação da exposição automática (AEB): 20 MP, 3/5 quadros em bracketing a 0,7 
EV bias 
Temporizado: 20 MP; 2/3/5/7/10/15/20/30/60 seg. 
SmartPhoto (incluindo HDR e HyperLight): 20 MP 
Panorâmica em HDR[2]: 
Vertical (3×1): 3328×8000 (largura×altura) 
Ampla (3×3): 8000×6144 (largura×altura) 
Panorâmica em 180° (3×7): 8192×3500 (largura×altura) 
Esfera (3×8+1): 8192×4096 (largura×altura) 
JPEG/DNG (RAW) 
Compatível com cartões microSD com capacidade de até 256 GB. 
Zoom digital 
ESTABILIZADOR 
Estabilização 
Triaxial (inclinação, rotação, giro) 
Alcance mecânico 
Inclinação: -135° a 45° 
Rotação: -45° a 45° 
Giro: -100° a 100° 
Eixo de giro 
Não controlável 
Alcance controlável 
Inclinação: -90° a 0° (padrão); -90° a +24° (estendido) 
Velocidade máx. controlável (inclinação) 
100 °/s 
Alcance da vibração angular 
±0,01° 
SISTEMAS DE DETECÇÃO 
Frontal 
Alcance da medida de precisão: 0,38 a 23,8 m 
Velocidade de detecção efetiva: ≤15 m/s 
Campo de visão (FOV): 72° (horizontal) 
58° (vertical). 
Traseiro 
Alcance da medida de precisão: 0,37 a 23,4 m 
Velocidade de detecção efetiva: ≤12 m/s 
Campo de visão (FOV): 57° (horizontal) 
44° (vertical). 
Inferior 
Alcance de medição ToF: 0,1-8 m 
Alcance de voo estacionário: 0,5-30 m 
Alcance de voo estacionário do sensor visual: 0,5-60 m 
Esquerdo/Direito 
N/A 
Superior 
Alcance da medida de precisão: 0,34 a 28,6 m 
Campo de visão (FOV): 63° (horizontal) 
78° (vertical). 
Luz auxiliar inferior 
LED unitário 
TRANSMISSÃO DE VÍDEO 
Sistema de transmissão 
O3 



 

Câmbio automático entre 2,4 GHz/5,8 GHz (compatível com OcuSync 2.0) 
4 antenas 2T4R 
Distância máx. de transmissão 
12 km (FCC), 8 km (CE) 
8 km (SRRC), 8 km (MIC) 
Qualidade/latência da transmissão ao vivo 
Drone + controle remoto: 1080p/30 fps 12 Mbps 120 ms 
Drone + Controle Inteligente DJI: 1080p/30 fps 12Mbps 130 ms 
Taxa máx. de transmissão de bits 
44 Mbps (taxa de bits) 
16 Mbps (taxa de bits da transmissão ao vivo) 
Frequências de funcionamento 
2,4 GHz 
5,8 GHz 
CARREGADOR 
Entrada de carregamento 
100 a 240 V; 50/60 Hz; 1,3 A 
Saída de carregamento 
Entrada de carregamento: 13,2 V⎓2,82 A 
Entrada USB: 5 V⎓2 A 
Voltagem 
13,2 V 
Potência nominal 
38 W 

 
 
 

3. CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO BENS 

3.1 O prazo de entrega do objeto que eventualmente vier a ser adquirido será 

definido na respectiva Ordem de Fornecimento/Contrato emitida pelo 

CONTRATANTE, sendo o prazo máximo de entrega de 05 (cinco) dias úteis, a partir 

da Ordem de Fornecimento; 

 

3.2 Excepcionalmente, o prazo de recebimento poderá ser prorrogado por até 02 

(dois) dias, desde que solicitado pelo fornecedor e com apresentação de 

justificativa, nos termos do art. 57, §1º, Lei nº 8.666. 

 

 
3.3 Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato e Nota de 

Empenho. 

 
3.4 Caberá ao Fiscal de Contrato e à Gestão de Contratos auxiliarem a autoridade 

competente pelo deferimento da prorrogação. 

 
3.5 A CONTRATADA deverá entregar o objeto contratado no endereço - Rua Nogueira 

Tapety n° 185 – Bairro: Noivos CEP: 64.014-060, Teresina-PI, de acordo com as 



 

solicitações demandadas junto a contratada, sem custo adicional, em dias úteis, no 

horário de 08 (oito) às 14 (catorze) horas. 

 
3.6 Por ocasião do recebimento do material serão aferidas a qualidade e a quantidade 

de acordo com a proposta vencedora. 

 
3.7 O material deverá ser entregue junto com a Nota Fiscal/Recibo e Ordem de 

Fornecimento. 

 

3.8 Nos termos dos artigos 73 a 76 da lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será 

recebido: 

a) Provisoriamente, no ato de entrega do objeto, para efeito de 

posterior verificação da conformidade do material com a especificação; 

b) Será assegurado a qualquer fornecedor, ou pessoa por ele indicado, o 

direito de acompanhar a verificação de conformidade de qualidade e 

quantidade do material entregue, desde que haja a expressa 

manifestação até a data do recebimento provisório, ocasião em que lhe 

será informada a data e horário para a conferência. 

c) Definitivamente, mediante lavratura de Termo de Recebimento 

Definitivo ou Recibo, em até 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento 

provisório e após a comprovação de conformidade com as 

especificações exigidas no Termo de Referência, ocasião em que se fará 

constar o Atesto na Nota Fiscal. 

3.9 Os produtos entregues em desconformidade com o especificado neste Termo ou 

o indicado na proposta, serão rejeitados parcial ou totalmente,    conforme    o    caso, 

e a Contratada será obrigada a substituí-lo no prazo de até 02 (dois) dias úteis, 

contados da data do recebimento da Notificação escrita, necessariamente 

acompanhada do Termo de Recusa do Material, sob pena de incorrer em atraso 

quanto ao prazo de execução. 

 
3.10 A notificação de que trata o item anterior suspende os prazos de pagamento até 

que a irregularidade seja sanada. 

 

3.11 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito 

desempenho do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades 



 

detectadas quando de sua utilização. 

 

3.12 Na entrega do objeto, as despesas de embalagem, 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 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”. 

 

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. 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; 

4.2. 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; 

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

4.4. 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 recebimento, caso não esteja de acordo com as 

especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência; 

4.5. 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; 

4.6. 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. 

4.7. A fiscalização comunicará à contratada, por escrito, as deficiências porventura 

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

cabíveis. 



 

 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1. 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; 

5.2. 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; 

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

5.4. 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; 

5.5. 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; 

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

de força maior, impeditivos da execução do objeto; 

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

cláusulas acordadas e normas estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, de forma 

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

5.8. O prazo de garantia do objeto será de no mínimo de 12(doze) meses a contar da data 

da entrega; caso a garantia do produto fornecido pelo fabricante seja maior que 12 (doze) 

meses, prevalecerá à garantia oferecida pelo fabricante. 

5.9. A CONTRATADA deverá substituir, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar 

do recebimento da notificação formal, o objeto que durante o prazo de garantia, venha 

apresentar defeito de fabricação ou quaisquer outros que venham a dificultar ou 

impossibilitar a sua utilização, desde que, para a sua ocorrência, não tenha contribuído, por 

ação ou omissão, a CONTRATANTE. 

5.10.  Dentro do prazo de garantia, a CONTRATADA deverá prestar, sem ônus para a 

Administração, toda e qualquer assistência técnica necessária e/ou substituição dos 

produtos defeituosos. 

5.11. Estará sujeita ao que rege a Lei Federal nº. 8.078 de 11/09/1990 (Código de Defesa do 



 

Consumidor). 

 
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. 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. 

6.2. 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; 

 
7. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666/93 eda 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; 
 
 

7.2. 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. 

7.3. 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 valorda 
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 deatraso; 

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



 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo nãosuperior 
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 daLei 
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 naLei 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 garantiaprestada, 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. 

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 comunicaçãooficial. 

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 de05 
(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. 

 

8. PRAZO DE VIGÊNCIA 

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

9. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

O Defensor Público Geral designará representante, denominado fiscal de contrato, para 

aquisição e acompanhamento da execução do contrato. 

 

10. 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: 449052, 

Programa de Trabalho: 35.101.03.092.0016.2851, Fonte de Recurso: 100. 

 

11. DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 

 
Venho informar que os orçamentos que instruem o processo Administrativo são 

verdadeiros e foram por mim solicitados. 

 

Teresina, 22 de novembro de 2022 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo 
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