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DISPENSA DE LICITAÇÃO

(Processo Administrativo nº  nº  23747.000772.2021-56))

1. OBJETO

1 . 1          O objeto deste Projeto Básico consiste na  aquisição itens para o Circuito de
Arte e Cultura 2021 do IFMT/Campus Alta Floresta.

2. JUSTIFICATIVA

2.1   O Circuito de Arte e Cultura do Campus Alta Floresta é um evento anual que
obje va promover a socialização de conhecimentos, vivências, experiências e
trabalhos ar s cos desenvolvidos pelo Campus e por parceiros da comunidade
externa, contribuindo para a formação profissional e cidadã dos discentes. Devido a
pandemia, a edição deste ano ocorrerá no formato online. Desta maneira, jus fica-
se  a aquisição dos materiais solicitados para atender as demandas do evento. 

3. OBJETIVO

3.1  Aquisição de Item para o bom funcionamento do Circuito de Arte e Cultura 2021
do IFMT campus Alta Floresta.

4.  ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

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

ItemItem UnidadeUnidade QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação

01 und 02
Web Cam USB 2.0 - C920. Pro Hd 1080P Com Microfone Preto, base
Multifunção, foco Automático, Microfone Estéreo Integrado.

02 und 02

Tripe P/ Webcam Universal - C920 - C922 - C930 - Brio 4k. Tripé em
alumínio: Altura Min - 0,68cm. Altura Aprox Max. - 2 metros. Peso -
1,000Kg, com tubos de alumínio anodizado, haste 03 seções, rosca
UNC, 1/4 Padrão Câmera Fotografica, Filmadoras, Iluminadores, Suporte



de celular.

03 und 02

Microfone Condensador De Mesa By-Gm18Cb / Bloco Polar Com Tubo
Flexível Para Vídeo. Cardióide - Led vermelho na base - Resposta de
Frequência: 50Hz-16000Hz - Sensibilidade:-38dB ± 3dB - (0dB = 1V/Pa em
1kHz) - Impedância de saída: 200O ± 30% (a 1kHz) - Requisitos de
Alimentação: 9-52V DC - 2 pilhas AA 1.5V - Comprimento da Haste de 40
cm - Altura total (Haste+Base+Espuma) 45 cm -

04 und 02
Kit Iluminação Estúdio Softbox E27 Soft box light 40x60cm tipo sombrinha
com tela difusora e soquete elétrico acoplado e 01 Tripé de iluminação
com altura máxima = 190,0cm.

05 und 03
Microfone Lapela - BY-M1, padrão polar omnidirecional, ângulo de
cobertura de 360°

06 und 01

Interface De Áudio 2i2 3 GERAÇÃO, com 01 – Cabo Midi / USB – 1 metro,
com 2 entradas e 2 saídas; Conversão 192kHz, 24-bit; 2 Pré-
amplificadores Focusrite; Chassi de alumínio maciço anodizado;  2
Entradas combo mic XLR balanceda / inst/line 1/4"-P10 TRS; 2 Botões de
ganho; 2 Indicadores LED em forma de auréola; Chave Phantom Power
48v; Chave modo AIR; Chave de Direct Monitor; Knob grande de nível de
monitor; Indicador LED de conexão USB; Saída para fone de ouvido - Jack
TRS 1/4"-P10- Knob de volume dos fones; 2 Saídas para monitor - TRS
P10; Porta USB-C para conectar em computadores Mac e
PC; Alimentação: USB-C; Peso líquido aprox. 500g. 

5. CUSTO ESTIMADO

5.1          A contratação objeto deste Projeto Básico tem o custo estimado de  R$ 3.655,04 (três

mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), com base em pesquisa de preços

feito junto a fornecedores.

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,em seu artigo 24, inciso II.

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 só 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 MATERIAIS

12.1       O material deverá ser entregue e instalado em até 07 (sete) dias após o recebimento



da 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;

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.

1 3 . 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, 24 de setembro de 2021.

Elaborado e De acordo: Thaquiana Salomão Machado Murata - Chefe do DAP
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