
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para o serviço de instalação de enlace de 

dados por fibra óptica interligando diretamente a Defensoria Pública 

localizada na Rua Desembargador Joca Pires e a Sede da DPE-PI, na Rua 

Nogueira Tapety, 138, conforme projeto em anexo. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

Em virtude de locação de imóvel onde irá sediar varios núcleos desta 

Defensoria (Núcleos especializados, Categoria Especial, Administrativo, 

almoxarifado) surgiu a necessidade de realizar a referida aquisição, com intuito 

de oferecer um maior capacidade de transmissão de dados entre os servidores 

das unidades beneficiadas melhorando a estabilidade e a velocidade de 

conexão, menor degradação de sinal tornando possível usufruir de uma boa 

intensidade de sinal mesmo com a distância entre os pontos, menor latência, 

pois a fibra óptica elimina tais problemas que prejudicam a experiência do 

usuário, imunidade a interferências eletromagnéticas haja vista que o sinal da 

fibra óptica não se degrada ou desaparece com essas interferências, pois seus 

dados são transmitidos através da luz em um meio dielétrico (vidro), e não de 

correntes elétricas em meios condutores (cobre). 

Acrescenta-se ainda que com a instalação da fibra os serviços de 

internet para a nova unidade poderá ser fornecido através do compartilhamento 

da internet da Sede reduzindo contratação de um novo link de conectividade. 

Ademais o enlace de dados por fibra óptica beneficiará diretamente os 

servidores e assistidos da Defensoria Pública na nova unidade Joca Pires com 

a agilidade e confiabilidade dos serviços de intranet e internet oferecidos para a 

unidade por meio do enlace de dados de fibra óptica. 

3. QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/VALORES DE 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

MERCADO 
 
 
 
 

Item Unidade Descrição 

01 Serviço Enlace de Dados de Fibra Ótica 
 
 

4. CONDIÇÕES E LOCAL DO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 

4.1. O Prazo para entrega do serviço será de 15 (Trinta) dias após a 

emissão da nota de empenho. 

4.2. O serviço deverá ser realizado entre a Sede (Coordenação de 

Tecnologia e Informação) da CONTRATANTE, situado à Rua Nogueira 

Tapety, 138, Bairro Noivos, CEP 64.046-020, Teresina, Piauí e a unidade da 

Defensoria Pública na Rua Desembargador Joca Pires, 1000, Bairro de 

Fátima, CEP 64.049-522, Teresina, Piauí. 

4.3. A CONTRATADA arcará com todos os custos do serviço, se 

responsabilizando por falhas e danos aos serviços realizados. 

 
 

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 

67 da Lei nº 8.666/93, através do fiscal de contrato, conforme determinado 

por portaria do Defensor Público Geral do Estado do Piauí; 

5.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas; 

5.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à execução 

dos serviços e às especificações técnicas, sem que tal atividade implique em 

qualquer responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da contratada; 

5.4. 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; 

5.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa 

executar o objeto dentro das normas do contrato; 

5.6. 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; 

5.7. 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; 

5.8. 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. 

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

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

prejuízo das sanções cabíveis. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. 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; 

6.2. 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; 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

6.4. 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; 

6.5. Manter sigilo absoluto sobre informações, dados e documentos 

provenientes da execução do contrato e também às demais informações 

internas da contratante, a que a contratada tiver conhecimento; 

6.6. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais 

casos fortuitos e/ou de força maior, impeditivos da execução do objeto; 

6.7. Realizar novamente os serviços, dentro de 5 (cinco) dias úteis, 

rejeitados pela fiscalização exercida pelo fiscal do contrato, devido a má 

qualidade de suas execuções. 

6.8. 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; 

7.9 Substituir no prazo de 03 (Três) dias úteis, qualquer serviço que a 

Fiscalização da CONTRATANTE considerar que esteja com defeito ou não 

atenda às especificações exigidasno Termo. 

7.10. Apresentar Cronograma de execuções dos serviços conforme as especificações 
técnicas. 

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1.O pagamento será efetuado à contratada até o 30º dia do mês da 

execução do serviço, mediante apresentação de Nota Fiscal, conforme atesto 

da execução do objeto pelo fiscal do contrato, e se dará através de depósito 

bancário. 

7.2. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação 

de Nota Fiscal/Fatura, que será devidamente atestada pelo fiscal do contrato. 

7.3. 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; 

7.4. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua 

negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

8. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

10.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 ficará impedida de 

licitar e contratar com o Estado do Piauí e será descredenciada do Cadastro 

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

Direta e Indireta do Estado do Piauí (CADUF), pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato 

e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da 

contratação, a CONTRATADA que: 

10.1.1 Cometer fraude fiscal; 

10.1.2 Apresentar documento falso; 

10.1.3 Fizer declaração falsa; 

10.1.4 Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.5 Não retirar a nota de empenho ou não assinar o 

contrato, nos prazosestabelecidos; 

10.1.6 Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

10.1.7 Não mantiver a proposta. 

10.2. Para os fins do item 9.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os 

descritos nos artigos92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 

8.666/1993. 

10.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 

1993; e no art. 7ºda Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de 

retardamento, de falha na execução do contrato 

10.4. ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a 

CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as 

multas definidas nos itens “9.4”, “9.6”, “9.7” e “9.9” abaixo, com as seguintes 

penalidades: 

10.4.1. Advertência; 



 

10.4.2. Suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração da Defensoria 

Pública do Estado do Piauí (DPE-PI), por prazo não superior a 2 

(dois) anos; 

10.4.3. 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, que será 

concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 

aplicada com base no inciso anterior; ou 

10.4.4. Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Piauí e 

descredenciamento no CADUF, ou nos sistemas de cadastramento 

de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 

10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

10.5. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% 

(trinta por cento) do valor total do contrato. 

10.6. Configurar-se-á a inexecução total do objeto quando, decorridos 15 

(quinze) dias da data de solicitação, nenhuma unidade do objeto for entregue 

pela CONTRATADA. Neste caso, a Administração poderá cobrar valor 

excedente a este percentual se os prejuízos sofridos superarem o 

montante da multa aplicada, com supedâneo no artigo 416 do CC/02. 

10.7. Em caso de retardamento na execução do objeto, superior a 10 (Dez) 

dias, fica sujeita a CONTRATADA à multa de mora de 0,5% (cinco décimos por 

cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 10% (dez 

por cento). 

10.8. No caso de inexecução parcial do objeto ou de descumprimento de 

obrigação contratual, garantida a ampla defesa e o contraditório, a 

CONTRATADA estará sujeita à aplicação demulta de até 20% (vinte por cento) 



 

do valor total do contrato. 
 

10.9. Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto quando, decorridos 10 

(Dez) dias da data de solicitação, houver entrega do objeto pela 

CONTRATADA, mas não em sua totalidade. 

10.10. As multas decorrentes de retardamento na execução do objeto poderão 

ser aplicadas juntamente às multas por inexecução parcial ou total do objeto, 

às multas por descumprimento de obrigação contratual e às multas por 

descumprimento das obrigações referentes à garantia do objeto. 

10.11. O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

10.11.1. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo 

de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial. 

10.11.2. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor 

devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será 

encaminhado para inscrição em dívida ativa. 

10.12. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 

previstas no contrato, poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da 

Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei 

nº 8.666/93. 

9. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

9.1. O recebimento e a aceitação dos serviços ocorrerão para cada Ordem de 

Serviço ou autorização provisória, e dar-se-ão da seguinte forma: 

9.1.1. PROVISORIAMENTE: em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da 

comunicação, por escrito, da conclusão dos serviços pela CONTRATADA, 

após a realização de vistoria pela fiscalização; 

9.1.2. DEFINITIVAMENTE: em até 15 (quinze) dias contados da vistoria, 

mediante a lavratura de aceite, que será assinado pelas partes, para que seja 

configurado o recebimento definitivo; e 

9.1.3. Se após o recebimento provisório, for identificada qualquer falha na 

execução, cuja responsabilidade seja atribuída à CONTRATADA, o prazo para 



 

a efetivação do recebimento definitivo será interrompido, recomeçando sua 

contagem após o saneamento das impropriedades detectadas. 

9.1.4. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade 

civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos serviços e dos materiais 

empregados, durante o período de garantia previsto para o serviço. 

9.2. Mensalmente, a CONTRATADA deverá apresentar relatórios e históricos 

das Ordens de Serviço abertas e fechadas, como também, os descritivos de 

soluções dadas a cada uma. 

9.3. Garantia dos serviços 

9.3.1. Independentemente da vigência do contrato, os serviços executados 

deverão ter garantia mínima de 1 (um) ano, contado do RECEBIMENTO 

DEFINITIVO dos serviços. 

9.3.2. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA ficará obrigada a reparar 

quaisquer defeitos relacionados à má execução dos serviços objeto deste 

Termo de Referência, sempre que houver solicitação, e sem ônus para a 

CONTRATANTE. 

10. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

10.1. A fiscalização dos serviços será exercida por representante 

previamente designado pelo Defensor Público Geral, neste ato denominado 

Fiscal do Contrato, para acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados, de acordo com o Art. 67 caput e parágrafo 1°, da Lei 

n.°8.666/93 e suas alterações; 

10.2. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades na 

execução dos serviços, resultantes de utilização de pessoal inadequado ou 

sem qualificação técnica necessária, não implicando em corresponsabilidade 

da DPE/PI ou de seus agentes e prepostos (Art. 70, da Lei n.° 8666/93). 

10.3. Os Contratos ou Ordem de Fornecimento/Serviços eventualmente 

oriundos do Registro de Preços serão acompanhados e fiscalizados por 



 

servidor (fiscal), designado especialmente para tal fim, o qual fiscalizará a 

execução dos serviços, observando-se o exato cumprimento de todas as 

cláusulas e condições contratuais, determinando quando necessário, a 

regularização de falhas observadas, cabendo ao referido servidor o 

“ATESTO” das respectivas Notas Fiscais, conforme prevê o art. 67 da lei 

8.666/93. 

 

11. PRAZO DE VIGÊNCIA 

11.1. A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo 

necessário à consecução do objeto, observadas as hipóteses previstas no 

inciso II do art. 57 da lei nº 8.666/93. 

 

12. DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS: 

 
12.1. Venho informar que os orçamentos que instruem o processo 

Administrativo são verdadeiros e foram por mim solicitados. 

 

Teresina, 17 de outubro de 2022. 
 
 

Ivanovick Feitosa Dias 
Pinheiro 

Diretor Administrativo 
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