
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. OBJETO 

 
Trata-se de solicitação para aquisição de vasilhame plástico vazio de 

água mineral, com capacidade de 20 (vinte) litros e 03 (três) anos de validade, a fim de 

atender às necessidades desta Defensoria Pública. 

2. JUSTIFICATIVA: 

 
Trata-se de solicitação para contratação de empresa para aquisição 

de vasilhame plástico vazio de água mineral com capacidade de 20(vinte) litros e 03 

(três) anos de validade, a fim de atender às necessidades desta Defensoria Pública. 

Sugere-se as especificações a seguir elencadas. 
 

3. DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/QUANTITATIVO 

 
Lote I 

 
ITEM DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 

1 Vasilhame 

20(vinte) litros 

Vasilhame plástico vazio de água 

mineral com capacidade de 

20(vinte) litros e 03(três) anos de 

validade. 

300 

(trezentas) 

unidades 

 
 

4. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
4.1. A licitação será pelo critério MENOR PREÇO, na forma da lei e considerando as 

necessidades da Defensoria Pública do Estado do Piauí. 

4.2. O objeto da presente contratação destina-se ao fornecimento de produto 

caracterizado como comum, assim entendido, aquele cujo padrão de desempenho e 

qualidade esteja objetivamente definido, utilizando-se de especificações usuais de 

mercado. 

5. CONDIÇÕES E LOCAL DE RETIRADA DOS BENS: 



 

 

5.1. O objeto deverá ser retirado no local indicado pela empresa contratada, aos 

cuidados e responsabilidade da Coordenação de Infraestrutura e Materiais. 

5.2. A CONTRATANTE arcará com todos os custos de retirada, se 

responsabilizando por falhas e danos resultantes do transporte. 

5.3. A retirada de todo o material deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias, contados 

a partir da solicitação da contratante. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

6.1. Fiscalizar a execução do objeto, nos termos do disposto no artigo 67 da Lei nº 

8.666/93, através do fiscal de contrato, conforme portaria de designação emitida pelo 

Defensor Público Geral; 

6.2. Promover o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato, sob 
o aspecto 

quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas; 
 

6.3. Solicitar, quando julgar conveniente, informações relativas à retirada do objeto e 

às especificações técnicas, sem que tal atividade implique 

responsabilidade da Fiscalização sobre a ação da contratada; 

em qualquer 

6.4. Atuar da forma mais ampla e completa no acompanhamento da retirada do objeto, 

acompanhamento este que não eximirá a contratada das responsabilidades previstas 

quanto aos danos que forem causados à contratante ou a terceiros; 

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

dentro das normas do contrato; 

6.6. 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; 

6.7. 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; 

6.8. No curso da execução do objeto do contrato, e quando de sua retirada, caberá à 

contratante, diretamente ou  por  quem  vier  a  indicar  o  direito de  fiscalizar  o 

cumprimento das especificações exigidas, sem prejuízo daquela 

contratada. 

exercida  pela 



 

 

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

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

sanções cabíveis. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. Responder pelas 

acidentes, contribuições 

despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de 

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; 

7.2. 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; 

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

7.4. Abster-se, qualquer q e seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia 

contratante; 

autorização da 

7.5. 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; 

7.6. Comunicar imediatamente à Diretoria Administrativa os eventuais casos fortuitos 

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

7.7. Oferecer, dentro de 05 (cinco) dias úteis, os itens rejeitados pela fiscalização 

exercida pelo fiscal do contrato, devido ao uso de peças que não sejam qualificadas 

como originais e/ou estejam foram das especificações exigidas por 

referência. 

7.8 Conceder o objeto com prazo de validade de no mínimo 60 

contados a partir do recebimento pela Contratante. 

este Termo de 

 
 
(sessenta) dias 

7.9 É vedado à contratada o fornecimento de água purificada/adicionada em 

substituição à mineral natural 

7.10. 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. 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

8.1. O pagamento será efetuado à contratada, até o 30º (trigésimo) dia após o 

recebimento definitivo, conforme atesto da execução do objeto pelo fiscal do contrato e 

apresentação de Nota Fiscal. 

8.2. A contratada habilitar-se-á ao pagamento mediante a apresentação de Nota 

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

8.3. 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; 

8.4. A contratante pagará a fatura somente à contratada, vedada sua negociação com 

terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 

8.5 O pagamento será feito por meio de depósito bancário em conta a ser indicada 

pelo contratado, cuja ordem bancária dará quitação ao pagamento, nos termos da Lei, 

sendo debitados do valor 

sociais. 

devido os valores relativos aos tributos e contribuições 



 

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1 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; 
 

9.2 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. 

9.3 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 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 

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 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 

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. 

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 parainscrição 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. 

 

 

10. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO: 

 
A Defensora Pública Geral irá designar um representante para aquisição e 

acompanhamento da execução do contrato. 

11. DA VIGÊNCIA 

 
11.1 O contrato deverá ter sua vigência a partir da data de sua assinatura até 31 (trinta 

e um) de Dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. ADEQUAÇÃO DA DESPESA 

As despesas decorrentes da aquisição do objeto deste Termo de Referência correrão a 

conta dos recursos no orçamento geral da DPE/PI com Natureza de Despesa: 339030, 

Programa de Trabalho: 35.101.03.092.0016.2855, Fonte de Recurso: 100. 

13. DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS: 
 

Venho informar que os orçamentos que instruem o processo 

Administrativo são verdadeiros e foram por mim solicitados. 

Teresina, 28 de setembro de 2022. 

 

 

 

Ivanovick Feitosa Dias Pinheiro 

Diretor Administrativo. 
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