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TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO  

O presente Termo de Referência tem por objeto: Aquisição de equipamentos para a 

composição de kits de coleta de dados biométricos, procedimento que compõe o 

processo de emissão de carteira de identidade profissional do arquiteto e urbanista 

registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia. 

Os equipamentos devem ser de acordo com as condições, quantidades, especificações 

e exigências estabelecidas neste instrumento: 

ITEM DESCRIÇÃO DETALHADA 
UNIDADE 
MEDIDA 

QUANTIDADE 

1 

Dispositivo de Captura de Digitais da 
marca Suprema Realscan-D. Garantia 
de 12 (doze) meses a partir da emissão 
da nota fiscal. CATMAT: 150702. 

und 1 

2 

Dispositivo de Captura de Assinaturas 
da marca Topaz T-S751 conjunto mesa 
digitalizadora e caneta. Garantia de 12 
(doze) meses a partir da emissão da 
nota fiscal. CATMAT: 105902. 

und 1 

2. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

 

1.1. Os equipamentos descritos são destinados a coleta biométrica. Objetivando a 

compatibilidade dos hardwares com o software utilizado, o modelo, marca e 

características técnicas dos itens 1 e 2 estão de acordo com as indicações da empresa 

VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA, atual responsável pelos serviços 

de confecção das carteiras de identidade profissional, dentre os quais está o software 

para coleta de dados biométricos. 

1.2. Deve considerar na formação da proposta do objeto descrito todos os custos, 

despesas (taxas/tributos) e frete até a sede do CAU/RO. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA 
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3.1. Os equipamentos a serem adquiridos são destinados ao atendimento do CAU/RO, 

especificamente ao procedimento de coleta de dados biométricos, uma das etapas do 

processo de emissão da carteira profissional do arquiteto e urbanista registrado no 

CAU. 

3.2. Os quantitativos visam atender a demanda de renovação dos equipamentos 

utilizados atualmente e a substituição de equipamentos defeituosos. Os dois 

equipamentos atuais são cedidos pelo CAU/BR, ou seja, não fazem parte do patrimônio 

do CAU/RO, e têm apresentado diversos problemas em sua utilização, provavelmente 

causados pelo desgaste dos componentes. Além disso, em termos de ampliação e 

substituição de equipamentos defeituosos, a intenção neste ano de 2019 é que o 

CAU/RO possa realizar coletas pelo interior do estado com mais frequência, visto que o 

atual equipamento era antigo e havia certa restrição de transporte deste equipamento 

para não ocorrer fragilidades do equipamento. Esta aquisição é indispensável para o 

feito, pois visa o principal serviço de atendimento proporcionado pelo CAU em 

atendimento ao profissional e ainda em seu registro definitivo. 

3.3. Objetivando a compatibilidade dos hardwares com o software utilizado, o modelo, 

marca e características técnicas dos itens 1 e 2 estão de acordo com as indicações da 

empresa VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA, atual responsável pelos 

serviços de confecção das carteiras de identidade profissional, dentre os quais está o 

software para coleta de dados biométricos. A empresa VALID foi contratada após 

processo de licitação realizado pelo CAU/BR em 2012 e em 2016, ficando os CAU/UFs 

responsáveis pela aquisição dos equipamentos necessários, respeitando as 

especificações da empresa, conforme documento anexo ao processo 09/2019 que 

versa no Contrato nº 026/2012 (CAU/BR) em sua Cláusula 3.1.2 do Termo de 

Referência (parte integrante do edital): 

Os serviços de captura dos dados biométricos serão operados 

pelos agentes dos CAU/UF, com a utilização do software de 

captura elaborado pela CONTRATADA juntamente com os 
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equipamentos adquiridos pelo contrato nº 26/2012, conforme 

descrito no item 3.2.4, e com os futuros equipamentos a serem 

adquiridos pelos CAU/UF (Edital 014/2016). 

3.4. Além disso destaca-se que os equipamentos descritos, são conforme a tabela dos 

equipamentos homologados pela empresa VALID, vale destacar ainda que ambos 

equipamentos foram descritos por ter maior compatibilidade de sistema operacionais: 

Windows 10, 8.1, 7, XP e ainda nas versões: 32 Bits, 64 Bits. Sendo que são os itens 

utilizados pelo CAU atualmente. Ressalta-se ainda que recentemente o CAU/RS 

UASG: 926285, fez uma aquisição de maneira análoga ao nosso processo, conforme 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00001/2019, Processo Administrativo nº 

182/2017. 

3.5. Desta forma os equipamentos listados pra aquisição atende a homologação do 

sistema VALID e sua definição é que no caso do Coletor digital, somente o modelo 

Suprema Realscan-D atende a compatibilidade de sistema e já no caso do Pad de 

assinatura, o WACON 500 foi descontinuado pelo fabricante, passando a atender 

somente o WACON 530, contudo por ser uma versão tipicamente americana 

exportada, é de difícil acesso a tal equipamento, até mesmo pra consulta em sites pela 

internet não foi possível encontrar disponível o equipamento Wacon (conforme 

informações anexas), nem mesmo no painel de preços ou atas de comprasnet, o que 

pode onerar numa pesquisa de preço, bem como dificultar em caso de manutenção ou 

suporte.    

4. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

          Os serviços serão prestados ou entregues durante a jornada de trabalho de 

segunda-feira à sexta-feira, das 08:00 às 14:00h, sempre que for demandado. 

4.1. Para Aquisição de produtos: Entrega em 30 dias após a assinatura do contrato 

ou emissão do empenho, o que primeiro ocorrer, ou conforme data prevista pela 

administração ou realização do evento. 

4.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(a) 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
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verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 

Referência e na proposta. 

 

5. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

  A prestação ou entrega de bens e/ou serviços deverá ser realizada junto ao 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia - CAU/RO, CNPJ 15.008.662/0001-

85, localizada na Avenida Carlos Gomes, N° 501, Caiari, Em Frente à praça das 3 

caixa D'águas, CEP:76801-166 - Porto Velho/RO. De segunda-feira à sexta-feira, das 

08:00 às 14:00h 

6. DA VIGÊNCIA  

6.1. Entrega em 30 dias após a assinatura do contrato ou emissão do empenho, o 

que primeiro ocorrer, ou conforme data prevista pela administração ou realização do 

evento. 

6.2 A vigência é pelo período de 12(doze) meses prazo estipulado da garantia do 

objeto após emissão da nota fiscal. 

7. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA  

          A contratação do objeto deste Termo de Referência, será custeada pela 

disponibilidade orçamentária constante na seguinte rubrica: 

Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de 

Dados 

8. DO PAGAMENTO 

8.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir do recebimento e atesto da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, 

para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 
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8.2 Ocorrendo erros na nota fiscal/fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação 

das despesas, a empresa será oficialmente comunicada pelo CAU/RO, e a partir 

daquela data o pagamento ficará suspenso até que sejam providenciadas as medidas 

saneadoras; 

8.3 O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e 

reapresentação da nota fiscal/fatura. Caso a identificação de cobrança indevida ocorra 

após o pagamento da fatura, o fato será informado à empresa para que seja efetuada a 

devolução do valor correspondente no próximo documento de cobrança; 

8.4 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 

órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

8.5 A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria contratada, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das 

propostas de preço.  

8.6 Os pagamentos serão efetuados através de transferência bancária, na Tesouraria 

do CAU/RO, ou por meio de Boleto Bancário, e ocorrerão mensalmente.  

8.7 O pagamento ficará condicionado à apresentação ao CAU/RO dos documentos a 

seguir mencionados:  

8.7.1 Certidão Negativa de Débito (CND) / Certidão Positiva de Débito com Efeitos de 

Negativa (CPD-EN);  

8.7.2 Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 

União. 

8.7.3 Certidão Negativa de Débitos Estadual e Municipal 

8.7.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas  

8.7.6 Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 

8.7.7 CNPJ – Situação Cadastral 

8.8 A CONTRATANTE terá o prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o pagamento, a 

contar da entrega da nota fiscal/fatura; 

8.9 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza, isto 

quando provocado pela empresa. 
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8.10 Será designada pela Administração Pública a gestão e a fiscalização do contrato 

que realizará a certificação dos serviços. Ressalta-se que a realização do pagamento 

respectivo a contraprestação dos serviços, somente será efetuado após a certificação 

ora citada. 

 

9. DA COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

 

Será designada a Gerência Administrativa e Financeira a gestão e a fiscalização 

do contrato que realizará a certificação dos serviços. Ressalta-se que a realização do 

pagamento respectivo a contraprestação dos serviços, somente será efetuado após a 

certificação ora citada. 

10.DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

10. Compete à Contratante: 

10.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto conforme sua descrição detalhada;  

10.2. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

dos serviços contratados e comunicar a contratada;  

10.3. Efetuar o pagamento a(o) Contratada(o), na forma convencionada no Instrumento 

Contratual; 

10.4. Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do Art. 67 da Lei 

8.666/93; 

10.5. Ceder um local apropriado para o desenvolvimento dos trabalhos ou entrega, 

quando for o caso.  

10.6. Prestar as informações à Contratada sempre que forem solicitadas, visando 

assegurar a regular prestação do objeto. 

11. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  
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11 Compete à Contratada: 

11.1. Prestar os serviços licitados em estrita conformidade com as especificações deste 

instrumento, os quais serão executados na sede do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Rondônia – CAU/RO, assim como na sede da contratada.  

11.2. Responsabilizar-se por todas as taxas e despesas intrínsecas da prestação do 

serviço, sejam de ordem administrativa ou de ordem trabalhista com pessoal de sua 

contratação necessária à execução do objeto contratual, inclusive os encargos relativos 

à legislação trabalhista e as despesas com locomoção, hospedagem e alimentação 

para a assessoria ostensiva diária, semanal e mensal.  

11.3 Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos 

e prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou 

prepostos, à contratante ou a terceiros.  

11.4 Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pelo Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia – CAU/RO para a execução do Contrato.  

 

11.5 A empresa deverá fornecer os produtos ou serviços solicitados, integralmente, no 

prazo estabelecido. 

 

11.6 Em caso de problemas ou defeitos apresentados nos objetos a serem entregues, 

os mesmos deverão ser substituídos, com a mesma qualidade e quantidade, no prazo 

de 10 dias.  

 

11.7 Informar a CONTRATANTE sobre qualquer dificuldade, imprevisto ou alteração no 

objeto da licitação ou data e forma de entrega, com devida justificativa. 

 

 12. DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO. 
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       O valor máximo admitido para pagamento do objeto deste Termo de Referência 

conforme apurado por meio de pesquisa mercadológica, realizada pelo setor 

administrativo do CAU/RO, segue: 

ITEM OBJETO DETALHADO Unid. QUANT. PREÇO UNIT. 

1 

Dispositivo de Captura de Digitais da marca Suprema 
Realscan-D. Garantia de 12 (doze) meses a partir da 
emissão da nota fiscal. CATMAT: 150702.  

und 1 R$ 4.393,32  

2 

Dispositivo de Captura de Assinaturas da marca Topaz T-
S751 conjunto mesa digitalizadora e caneta. Garantia de 
12 (doze) meses a partir da emissão da nota fiscal. 
CATMAT: 105902.  

und 1 R$ 2.748,29  

 

Sendo esta licitação por dispensa pelo menor preço, conforme Lei 8666, Art. 24. Inc. II, 

após análise da pesquisa mercadológica, reduzindo custos processuais e tempo da 

administração na contratação. 

Recebimento de propostas até: 02/09/2019. 

 

13. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR 

13.1. DAS CONDIÇÕES E VEDAÇÕES 

13.1.1 Poderão participar os interessados que atenderem a todas as exigências 

estabelecidas, não sendo admitida, seja a que título for, a participação de dirigentes, 

conselheiros e colaboradores do CAU/RO, inclusive familiares, na forma prevista no art. 

7º do Decreto nº 7.203, de 2010. 

13.1.2 A participação na licitação importa em total e irrestrito conhecimento e 

submissão às condições estatuídas neste Termo de Referência e demais documentos 

do certame. 

13.1.3 O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a 

inabilitação do licitante. 

13.2 HABILITAÇÃO JURÍDICA 

13.2.1 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social 

13.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

13.3.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão) fornecidos 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando o desempenho da 
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licitante em contrato pertinente e compatível em características, quantidades com o 

objeto da licitação. 

13.4 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

13.4.1 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta;  

13.4.2 certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física; 

13.5 RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL 

a)   Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal – unificada da 

Secretaria da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do INSS 

(relativa às Contribuições Sociais –unificada pela Portaria MF 1751, de 02/10/14), 

podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa; 

b) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Estadual, expedida na sede ou 

domicílio da Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos 

de negativa. 

c) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Municipal, expedida na sede ou 

domicílio da Licitante; podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos 

de negativa. 

d)  Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio 

de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, 

parcelado e em fase de adimplemento; 

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

 

13.6  RELATIVOS À REGULARIDADE TRABALHISTA: 

13.6.1 Certidão de Regularidade perante a Justiça do Trabalho – CNDT, relativa a 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (Art. 

642-A da C.L.T.), podendo ser certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa. 

Certidão expedida gratuita e eletronicamente. 
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13.7 DECLARAÇÕES  

13.7.1 Declaração de que o representante da contratada não tem vínculo com a 

administração pública contratante, seja como dirigente, conselheiro ou colaborador do 

CAU/RO, inclusive familiares, na forma prevista no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 

2010. 

13.7.2 Declaração de que a contatada não emprega em seu quadro funcional 

menores de 18 anos, conforme estabelece o art. 7, inciso XXXIII da Constituição 

Federal/88. 

13.7.3 Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

presente processo licitatório. 

13.7.4 Podem as 3 (três) declarações englobarem apenas 1 (um) arquivo, já que todas 

são requisito de declaração para habilitação da contratada, sendo usado conforme 

anexo 1. 

14. DAS PENALIDADES 

14.1 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas neste Termo de 

Referência, erro de execução, ou demora na execução, a contratada estará sujeita 

penalidades conforme o disposto no Art. 87 da Lei 8.666/93: 

14.1.1 Advertência, por escrito, nos casos de infrações de menor gravidade que não 

ocasionem prejuízos ao contratante; 

14.1.2 Multas: 

14.1.2.1 De 1% (um por cento) sobre o valor total da proposta, quando de até 3 (três) 

ocorrências, devidamente registradas pelo fiscal do contrato, como falta de prestador 

de serviço não reposto a tempo e modo, serviço em desacordo com o estabelecido 

neste Termo de Referência sem a devida correção, entre outras circunstâncias 

descritas neste Termo de Referência e não observados pela contratada; 

14.1.2.2 De 5% (cinco por cento) sobre o valor total da proposta, quando da 4ª (quarta) 

a 5ª (quinta) ocorrência, devidamente registradas pelo fiscal do contrato; 

14.1.2.3 De 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta quando da 6ª (sexta) 

ocorrência, caso em que será considerado total inadimplência contratual, gerando a 

rescisão contratual; 
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14.1.2.4 De 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, caso de inexecução 

total de forma injustificada ou abandono do contrato, levando assim a rescisão do 

mesmo, incorrendo o subitem 14.1.4. 

14.1.3 Para fins de aplicação das penalidades dispostas no subitem 14.1.2 será 

garantido à contratada a ampla defesa e o contraditório que poderão ser exercidos em 

5 (cinco) dias, a contar da notificação realizada pelo CAU/RO; 

14.1.4 Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de 

contratar com a Administração, por prazo de até 5 (cinco) anos; 

14.1.5 As multas serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito, 

ou recolhidas diretamente ao CAU/RO, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 

de sua comunicação, ou ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente; 

 

15. CONCLUSÃO.  

       A presente elaboração deste Termo de Referência, bem como a descrição dos 

serviços tem por finalidade estabelecer condições para melhorar o desempenho da 

Gestão do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia. 

Porto Velho, 20 de Agosto de 2019. 

Elaborado por: 

____________________________________________ 

Max Queinon Batista de Sousa 

Presidente CPL - 015067 

           

           

____________________________________________ 

Jeferson Santos Schurmann 

Membro CPL - 009873 

           

           

____________________________________________ 

Cassio Sousa Nascimento 

Membro CPL - 850390 

 
 
Aprovado Por: 
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__________________________________ 
Ana Cristina Lima Barreiros da Silva 

Presidente do CAU/RO 
 

A N E X O I 

 

(em papel timbrado do licitante)  

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

[Nome da Empresa] _____________________________, CNPJ nº. 

________________, sediada __________________[endereço completo], declara, sob 

as penas da lei, que: 

 

1. O representante da contratada não tem vínculo com a administração pública 

contratante, seja como dirigente, conselheiro ou colaborador do CAU/RO, 

inclusive familiares, na forma prevista no art. 7º do Decreto nº 7.203, de 2010. 

 

2. Declaração de que a contatada não emprega em seu quadro funcional menores 

de 18 anos, conforme estabelece o art. 7, inciso XXXIII da Constituição 

Federal/88. 

 

3. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Representante Legal 

[Assinatura do Representante Legal e carimbo da Empresa] 

 

 

Identificação do Representante Legal da Empresa (Signatário): 

Nome: _________________________________________________________ 

Documento de Identidade nº ________________ ; Órgão expedidor:______ 

CPF/MF nº ______________________________ 
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