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PROJETO BÁSICO SIMPLIFICADO

DISPENSA DE LICITAÇÃO

COTAÇÃO ELETRÔNICA

(Processo Administrativo nº 23747.000502.2020-64)

1. OBJETO

1.1   O objeto deste Projeto Básico consiste na aquisição de Webcams para o IFMT Campus Alta Floresta.

2. JUSTIFICATIVA

2.1     Considerando a necessidade de aquisição de Webcans para atender as demandas  dos docentes nas a vidades de
RED (Regime de Exercício Domiciliar) do Campus Alta Floresta.

2.2   Considerando que essa aquisição contribuirá significa vamente para a permanência e êxito dos alunos nesse
período, tendo em vista a qualidade das aulas realizadas virtualmente.

3. OBJETIVO

3.1   O obje vo com a contratação deste Projeto Básico é garan r que os servidores par cipem de reuniões da ins tuição
via web conferência e garantir o atendimento aos discentes durante o período de ensino em domicílio. 

4.  ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

4.1     Segue a baixo a especificação detalhada dos produtos, e o quantitativo estimado:

ITEM OBJETO Unidade Quantidade

01

Webcam para videoconferência

Especificações: Deverá ter sensor de imagem CMOS;
Deverá ter Resolução de tela HD de 1280 x 720;
Permi r uma taxa de captura de até 30 fps; Deverá
possuir cabo de no mínimo 1,5 mt; Deverá ter clipe
universal que se ajusta a laptops e monitores LCD ou
CRT; Deverá ter microfone embu do com redução de
ruídos; Deverá possuir correção automá ca de
luminosidade; Deverá possuir uma resolução de foto de
no mínimo 3 mp; Deverá possuir conec vidade USB 2.0
plug & play; Compa vel, no mínimo, com Sistema
Operacional Microsoft Windows 7 de 32 bits e 64 bits;

MODELO REFERÊNCIA: Logitech C270 
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5. CUSTO ESTIMADO

5.1    A aquisição objeto deste Projeto Básico tem o custo estimado de R$ 6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais).

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6 . 1   A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento deste
Instituto:

7. FUNDAMENTO LEGAL

7.1  A presente contratação está fundamentada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regul amenta o artigo 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.

7.2   Considerando que após pesquisa em atas vigentes para realização de adesão e consulta via telefone com fornecedores,
não houve empresas interessados em fornecer o item para o IFMT Campus Alta Floresta sob a justificativa de que os valores
das atas estão defasados, devido ao aumento do dólar, dificuldades com a importação e entregas do equipamento, dentre outros
motivos causados pela pandemia do COVID-19, o objeto em questão será contratado com fundamento no art. 24 Inc. II da
referida Lei, tendo em vista que o valor se encontra dentro do valor permitido.

8. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

8.1    Em relação a presente aquisição,  é possível a utilização do Sistema de Cotação Eletrônica, uma vez, que nos termos da
Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tal sistema pode ser utilizado
para aquisição de material.

9. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

9.1.   A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Projeto Básico, assumindo exclusivamente seus os riscos
e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto

9.2.   Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes na Ordem de
Fornecimento.

9.3   Comunicar à Contratante qualquer anormalidade que vierem a ocorrer na entrega do material e prestar os esclarecimentos
julgados necessários.

9.4     Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a avença firmada sem prévia e expressa anuência da Contratante;

9.5    Manter durante toda a execução do objeto as condições inicialmente pactuadas.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1   Acompanhar, fiscalizar e avaliar a entrega do material objeto desta contratação, exercendo a mais ampla e completa
fiscalização, diretamente ou por prepostos designados.

10.2   Comunicar à Contratada toda e qualquer irregularidade referente ao objeto.

10.3   Efetuar o pagamento à Contratada mediante apresentação da respectiva fatura, após comprovação da regularidade fiscal
e do ateste pela Contratante, através de crédito em conta bancária observando-se a legislação atual.

10.4    Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.

10.5    Comunicar oficialmente à Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave.

11. PAGAMENTO

11.1  O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela
Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos pela legislação pertinente.

11.2  A Contratada deverá estar com as certidões fiscais regulares junto à Previdência Social, Receita Federal do Brasil, Fundo
de Garantia e ao Tribunal Superior do Trabalho.

11.3    A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, reabrindo-se em favor da



Contratante o prazo para atesto e pagamento.

11.4  O prazo para pagamento da nota fiscal é de 30 (TRINTA) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada, nos
termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12. PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS

12.1         O prazo de entrega do objeto licitado será de no máximo 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do
recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, em remessa única.

12.2 As entregas deverão ser agendadas com no mínimo 48 horas de antecedência, sob pena de não recebimento.

12.3 Toda solicitação de prorrogação de prazo de entrega deverá ser jus ficada por escrito, com no mínimo 48 horas
antes do vencimento.

12.4 Fica a critério do IFMT aceitar ou não a prorrogação de prazo de entrega, dependendo do mo vo alegado e da
documentação apresentada.

12.5 Os materiais deverão ser entregues, em horário comercial, nos seguintes endereços:

Unidade Endereço e Telefone

IFMT - Campus Alta
Floresta

Rodovia MT 208, s/n - Lote 143-A, Loteamento Aquarela - Hamoa, Caixa Postal 148 - CEP:
78580-000

No período das 07h00 as 17h00 (Horário de Local)

Telefones: (66) 3512-7046/7044/7042

12.6 Os materiais/produtos serão recebidos:

12.6.1 provisoriamente, no ato do seu recebimento, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes da proposta Comercial e do termo de referência.

12.6.2 defini vamente, após efetuada a verificação referida na alínea anterior, com consequente aceitação, no prazo
máximo de 10 (dez) dias úteis após a aceitação provisória. Serão considerados como recebidos defini vamente caso o
IFMT seja omisso ao final deste prazo, porém o recebimento definitivo não exclui o fornecedor das responsabilidades a ele
imputáveis caso sejam observados falhas/ defeitos para os quais o IFMT não tenha dado causa.

12.7 A administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos materiais em desacordo com as especificações
exigidas neste termo de referência do órgão licitante.

12.8 Os materiais entregues poderão ser objetos de análise, caso os mesmos apresentem defeitos, estando o pagamento
condicionado a comprovação da autenticidade do produto ofertado.

12.9 Constatando-se qualquer irregularidade e/ou deficiência no material entregue, ou quando for entregue em
desacordo com as especificações estabelecidas neste Termo de Referência, será exigida a sua imediata subs tuição,
considerando-se, para esse efeito, o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena da aplicação das sanções
previstas, sendo de inteira responsabilidade da fornecedora todos os ônus decorrentes da re rada e reposição do
material.

12.10 O material, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à subs tuição, desde que comprovada a má-fé do fornecedor ou
a preexistência de defeitos constatados quando de seu uso, conforme disposto na Lei nº. 8.078, de 11/09/90 (Código de
Proteção e Defesa do Consumidor).

12.11 A adjudicatária ficará obrigado a atender todos os pedidos, efetuados através de nota de empenho, durante a
vigência da Ata, mesmo que a entrega deles decorrente es ver prevista para data posterior à do seu vencimento,
respeitando os limites máximos de quan dades de cada item por órgão par cipante, conforme Anexo A do termo de
Referência do órgão licitante.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



13.1 Pela inexecução total ou parcial do pactuado, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento
contratual a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções previstas no art. 86 e
87 da Lei 8.666/93:

a. Advertência;

a. Multa de mora no percentual correspondente a 1% (um por cento), calculado sobre o valor total do contrato, por dia de
atraso, na entrega dos serviços, caracterizando inexecução parcial;

b. Multa compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, no caso de inexecução total do contrato;

c. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o IFMT, pelo prazo de até 2 (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.

13.2       As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no presente instrumento.

Alta Floresta/MT, 22 de setembro de 2020.

Elaborado por: Indianara Cristiny Franco Rodrigues - Coordenadora de Compras Substituta

De acordo: Thaquiana Salomão Machado Murata - Chefe do DAP 
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