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1. OBJETO

1.1          O objeto deste Projeto Básico consiste na aquisição de impressora monocromá ca a laser de alto padrão para

atendimento ao Departamento de Ensino do IFMT - Campus Alta Floresta.

2. JUSTIFICATIVA

2 . 1   A impressora solicitada estará atendendo o Departamento de ensino, mais especificadamente os docentes para

impressão de a vidades e avaliações dos alunos durante o ano le vo. Considerando que as impressoras existentes no

campus não suportam muita a vidades por longos períodos, foi analisado a necessidade de aquisição de uma impressora

de alta qualidade para melhoria no atendimento da demanda e economia de tonner e papéis, uma vez que as que são

utilizadas acabam estragando os materiais utilizados.

3. OBJETIVO

3.1  Sanar as urgências por impressões em grandes quan dades para atender os alunos nas diversas disciplinas dos cursos

técnicos integrados ao ensino médio e de graduação, considerando que as impressoras existentes não suportam a carga,

exigindo diversas manutenções.

4.  ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

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

ItemItem UnidadeUnidade QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação
Valor
Unit.
(R$)

Valor
Total (R$)

Impressora Monocromática:Impressora Monocromática:
 Deverá ter Tecnologia de impressão laser; A
solução terá a capacidade de impressão entre os
formatos Ofício e A5 ou ASR; Tecnologia duplex
(frente e verso) automático para impressão, cópia e
digitalização;Ciclo mensal, volume máximo de ciclo
mensal ou capacidade máxima de impressão mensal
de 150.000 páginas; Capacidade da unidade fusora
de 150.000 páginas (código: RM2-2585-
000CN); Acompanha a impressora Toner com
Cilindro integrado inicial de 7.500
páginas; Rendimento de Toner com Cilindro
integrado de alta capacidade de 23.000
páginas;Páginas impressas por minuto no tamanho
Carta de 45 páginas por minuto; 1.10. Tempo de



01 Unidade 1

impressão para a primeira página de 6
segundos;Resolução de impressão de 1.200 x 1.200
DPI (em inlgês DPI-Dots Per Inch, que no português
significa Pontos Por Polegada); Resolução de
digitalização/cópia monocromática: 600 x 600 DPI
; Função digitalização a cores; Função digitalização
em rede; Capacidade de alimentação de papel na
bandeja principal de 550 folhas; 1.16. Capacidade
de saída de papel 250 páginas; Gramatura do papel
suportada 60 - 120 g/m2; Suportar no mínimo as
linguagens PostScript3, PCL 5, PDF ou seus
superiores, nativos ou emulados; Tamanho
suportado para digitalização no ADF (alimentador
manual de documentos) no formato Ofício (215.9
x 355,6 mm);. Tamanho suportado para
digitalização no vidro formato Ofício (215,9 x 355,6
mm); . Memória RAM instalada 1.25 GB
(impressora), 500 MB (scanner); 1.23. Interfaces de
rede 1000 Base-T, Ethernet e USB 2.0; Protocolos de
rede suportados IPV4 c IPV6; Compatibilidade com
os seguintes Sistemas Operacionais: Windows 7 (32
e 64 bits). Windows 10 (32 e 64 bits).Mac OSX 10.5
ou superior;Em conformidade com certificação
Energy Star ou similar internacional ou nacional
definido pelo INMETRO;. Fonte de Alimentação em
110V, 115, 120 ou 127, 50Hz/60Hz; 1.28. Nível de
emissão de ruído máximo 60 dBA. ACESSÓRIOS: O
Equipamento virá acompanhado de documentação
completa e atualizada (manuais de uso, termo de
garantia do fabricante, etc.) cabos, adaptadores,
drivers, mídias e demais acessórios necessários para
o seu perfeito funcionamento; O cabo USB terá 1,8
metros de comprimento;

R$
5.546,89

R$
5.546,89

TOTALTOTAL
R$R$

5.546,895.546,89

5. CUSTO ESTIMADO

5.1          A contratação objeto deste Projeto Básico tem o custo estimado de R$ 5.546,89 (cinco mil quinhentos e quarenta e

seis reais e oitenta e nove centavos).

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. O

objeto em questão será contratado com fundamento no art. 24 Inc. II da referida Lei.

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          Zelar pela perfeita execução da entrega do material, devendo as falhas, que porventura vierem a ocorrer, serem

sanadas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso necessário promovendo a substituição dos mesmos

9.4          Comunicar à Contratante qualquer anormalidade que vierem a ocorrer na entrega do material e prestar os

esclarecimentos julgados necessários.

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

9.6          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       Os materiais deverão ser entregues até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho e Ordem de

Fornecimento.

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;
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