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I OBJETO

1.1 Aquisição de Equipamento de Áudio e Vídeo - Equipamentos de Vídeo Conferên-

cia. conforme Memorando N" 230202.0077,1948.0072t2021GAB - APTERRAS, descri-

ções e quantidades no Anexo i, deste Projeto Básico.

2 OBJETIVO

2.1 Este documento tem o objetivo de estabelecer as reglas que nortearão a aquisição

do Equipamento de Áudio e Vídeo, Equipamentos de Video Conferência, por parte do

AMAPÁTERRAS.

3 JUSTIFICATIVA

3.1 Justificamos aquisição na necessidade de incluir o AMAPÁ TERRAS nas novas

práticas de reuniões de forma remota (videos conferências), com ambiente adaptado e dotado

de equipamentos de primeira liúa, capazes de efetuar a captura, envio e recebimento de

imagens, vídeos e áudios com qualidade.

3.2Anovapráticavisatambémaeconomiaderecursospúblicosemviagensde

servidores. para participarem de reuniões, dentro ou fora do Estado, bem como' adequações às

regras sanitárias nesse tempo de Pandemia de COVD l9'

4 RESULTADOSESPERADOS

4.1 Economia, eficiência e a inclusão do AMAPÁ TERRAS nas boas práticas de

reuniões remostas.

5 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Constituição Federal, artigo 37, inciso XXI;

IncisoIIdoArt24daLeideLicitaçõesecontratosS,66611993esuasalterações

PoÍtaÍian" 40212017 - PGE AP

demais legislação aPlicável

5.1

5.2

5.3

5.4
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7t6 PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGAE RECEBIMENTO o P

o @
6.1 O objeto deste projeto Básico deverá ser entregue de uma só vez, em até 30 (

dias consecutivos, contados do recebimento da Nota de Empeúo, sob pena de aplicação das

sangões previstas neste documento;

6.2 O prazo de que trata o subitem 6.1 poderá ser prorrogado, mediante solicitação

formal e justificada pela contratada, cujo juízo de aceitação é de liwe arbítrio da administração

contratante;

6.3 O objeto deverá ser enfegue de acordo com o quantitativo previsto neste Projeto

Básico e Nota de Empenho;

6.4 O Núcleo da Tecnologia da Inlormação e Comunicação do AMAPÁ TERRAS,

deverá acompaúaÍ a entrega dos equipamentos objeto deste Projeto Básico;

6.5 A Empresa deverá fazer a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso, no

endereço: Avenida Almirante Barroso, 6190 Bairro Central, Macapá-AP, no horário

normal de expediente que é das 08:00 as 14:00 h segunda a sexta-feira, acompaúado da

respectiva Nota Fiscal, correndo por conta do fomecedor todas as despesas necessarias, tais

como flrete, seguros, carga e descarga, etc;

6.6 O objeto será recebido de acordo com as características, especificações e condições

estabelecidas neste Projeto Básico:

6.7 O recebimento consistirá na comparação das características e especificações do

objeto e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante neste Projeto Básico;

6.8 Os equipamentos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo

com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser substituídos,

no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem

prejuízo da aplicação das penalidades;

6.g Em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei n.o 8. 666193, o objeto deste Projeto

será recebido, mediante recibo, da seguinte forma:

Provisoriamente: para verificação da conformidade do objeto com suas

especificações e quantidades;

Definitivamente: por uma comissão de recebimento ou servidor, designado ela

Administraçãodoórgão,apósaverificaçãodaqualidadeequantidadedoobjetoeconseq

aceitação;
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6.10 Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de

conformidade emitido pela Comissão de Recebimento ou servidor designado, no prazo de 05

(cinco) dias úteis;

8.11 No caso de constatagão de não-conformidade, a data efetiva da entrega será a da

regularização total da(s) pendência(s);

6)2 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem

ético-profissional da contratada pelos prejuízos resuitantes da inobservância

assumidas-
q.l ^> rr@o aw3//.t

7 VALOR DE REFERÊNCIA E A COTAÇÃO ELETRÔNICA o v
Este documento tem o seu valor referência em R$ 10.025,84 ( Dez

cinco reais e oitenta e quatro centavos ), valor obtido em pesquisa de preços, efetuada pela

Administração.

7.2 A Administração deverá tomar as providências visando a Cotação Eletrônica nos

termos do Art 6' Portaria n' 40212017 - PGE/AP

8 DAS OBRIGAÇOES DA CONTRÁTANTE

8.1 Prestar à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto;

8.2 Designar representante para exercer a fiscalização da entrega do objeto;

8.3 Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada

na entrega do equipamento;

8.4 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o objeto'

9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1

especial

A Contratada se obrigará a cumprir fielmente o estipulado neste instrumento e, em

a) Não transferir a outrem, no todo ou em pafie o compromisso firmado;

b) Fornecer equipamentos conforme as exigências específicas neste projeto Básico,

em perfeitas condições de utilização e com qualidade;

c) Substituir o objeto fomecido que se apresenta em desacordo com as

características e especificações exigidas, sem ônus para a contratante'

d) Aceitar a fiscalização por paIte da Contratante no ato da entrega, prestan

os esclarecimentos necessários, atendendo as reclamações formuladas e cum

Fb. JO

do todos

óa

\

7.1.
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todas as orientações do mesmo, que visem a entrega dos equipamentos em questão;

e) Entregar os equipamentos, no almoxarifado do Instituto de Tenas do Estado
o 0

Amapá. no horário da 08 as 14 horas, localizado no térreo do edificio na Avenida J/,n

Barroso, n 619, Centro, Macapá, Estado do Amapá;

f) Efetuar imediata correção das deficiências apontadas pela Contratante;

o ,oc

g) Garantir a qualidade do material enfegue por O5(cinco) dias contra defei de

fabricação, com a troca imediata e total do equipamento, caso apresente defeitos;

h) Manter preposto aceito pela Contratante para representá-lo duante o período

de entrega dos eqüpamentos e possível contatos por conta de uso da garantia dos mesmo;

i) Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo AMAPÁ

TERRAS, atendendo prontÍrmente a quaisquer reclamaçõesl

j) retirar a Nota de Empeúo dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da

data da convocação, sob a pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções

previstas no art. 81 da Lei n". 8.666193. Este prazo poderá ser prorrogado \ma \ez, por igual

período, quando solicitado e devidamente justificado pela parte interessada e aceito pela

Administração;

g.2 Emitir Nota Fiscal em nome do Instituto de Terras do Estado do Amapá -
AMAPA TERRAS, CNPJ n" 36.247.30610001-94.

10 DAFISCALIZAÇAO

10.1 A Administração indicará um responsável pela fiscalização que deverá observar os

procedimentos descritos nos §§ 1o e 2" do art. 67 daLei no 8.666/93 e alterações'

11 DO CONTRATO/PRAZO/ GARANTIAS

I 1 .1 o Termo contrato poderá ser substituído por Nota de Empenho conforme o

parágrafo quarto do Art. 62 da Lei de Licitações e Contratos'

ll.2 De qualquer forma é garantido à contratante, por parte da contratada, todos as ga-

rantias previas neste proj eto Básico, sem prejuízo das em lei, inclusive assistência técnica'

I L3 Por ser tratar de apenas um equipamento, a enÍega será de uma só vez' em emba-

lagem contendo todos os seus acessórios provenientes de fábrica e ocorrerá em até 30 (trinta)

dias após a entrega da nota de empeúo;

11.4 É vedada a prorrogação automática do prazo'

I 1.5 A empresa deverá oferecer garantia mínima 12 (doze) meses'

ll.6 Entende-se como garantia toda coberhrra contra defeitos de matéria

(9 o()
a
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fabricação, contados do recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional para a contratante;

11.7 O serviço de assistência técnica deverá ser prestado mediante orientação e suporte

técnico autorizado, de acordo com os manuais e noÍÍnas técnicas específicas para o bem

adquirido, a fim

a contratante:

de se manter em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus

12 AFORMADE PAGAMENTO

12.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias após o recebimento o

setor competente do Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ TERRAS,

observadas as demais condições contidas neste Documento;

12.2 O pagamento será creditado em conta corrente da contratada, através de ordem

bancária, devendo, para isto, ficar explicitado na emissão da nota fiscal o nome do Banco,

Agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito;

12.3 Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de

Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES, deverá

apresentar, juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na

fonte, dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor;

12.4 No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Contratada não teúa

concorrido de alguma forma para tanto, Íica convencionado que a taxa de ai)alizaçáo financeira

devida pela Administração, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo

adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM:I x Nx VP Onde:

EM=Encargos moratórios;

N=Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento; VP=Valor da parcela a ser paga:

I :Índice de atualização financeira=0,0001644,assim apurado:

r =(pí10Q r =(61_1_QQ r:0,0001644

36s 36s

TX=Percentual da ta,ra anual:6%

1.2.5 Conforme Decreto Estadual n"1278/11, no momento da liquidação da despesa, a

Contratada deverá comprovar perante a ConÍatante por meio das respecÍivas certidões, que se

encontra adimplente com suas obrigações tributárias, previdenciarias e trabalhistas;

12.6 A mora na apresentação das ceÍidões ou documentos pertinentes ou a reiterada

procrastinação em apresentá-los é causa de rescisão do conÍato. 
d
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13 DÀRESCISÃO N »IS PENALIDADES

13.1 O descumprimento total ou parcial do compromisso assumido, poderá, da

prévia defesa, a Administração cancelar o Contrato ou documento equivalente, nos termos dos

utigos 77 e 78, sem prejuízo do eventual exercício dos direitos previstos no artigo 80 e da

aplicação das penalidades estabelecidas nos artigos 86 a 88, todos da Lei n.o 8.666193.

13.2 Os valores das multas poderão descontado dos créditos da Contratada, desde já

expressamente autorizado.

14 INDICAÇÃOORÇAMENTÁRIA;

As despesas com a execução da presente despesa correrão à conta dos recursos previstos

no Orçamento do Instituto de Terras do Estado do Amapá para o ano de 2021, Natureza da

Despesa: 44.90.52 Material Permanente Equipamentos de Áudio e Vídeo.

15 CONDIÇÓES PARA PARTICIPAR DA CONTRATAÇÁO

15.1 - Para a habilitação exigir-se-á dos interessados o previsto nos arligos 27 a33 daLei n. o

8.666193 relativa à:

15.1.1- HABILITAÇÁO JURÍDICA (Artigo 28 da Lei n" 8.666193):

a) Cédula de Identidade (sócios);

b) Registro Comercial ou Ato Constitutivo ou Estatuto ou Contrato Social em vigor,

em se tratando de Sociedades Comerciais;

15.1.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABAIHISTA (AÍigo 29 da Lei no

8.666/93):

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) .

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipai da Empresa.

c) Prova de quitação com a Fazenda Estadual e Municipal.

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débitos ou

Positiva com Efeitos de Negativa relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União), a

qual abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas na Lei no 8.212/1991;

e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante

a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT)'

15.1.3 - CAPACIDADE TÉCNICA (Artigo 30 da Lei n." 8.666193)

a
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a) Atestado de capacidade técnica operacional (ou Declaração equivalente), em nome

da empresa, expedido por pessoajurídica de direito público ou privado, que

viços semelhantes.

16 DISPOSIÇÓES FINAIS

i6.1Neúumvaloramaisserápagoàcontratada,senãoaquelesprevistoem
proposta, salvo no caso do item 12.4 deste documento'

16,2AAdministraçãocolocacomosugestãooequipamentodeVídeoConferência

LogitechGroup,poiséummodelodeequipamentoquejávemsendousadonasaladevídeos

conferencia da Procuradoria do Estado do Amapá, apresentando bons resultados, porém, será

aceito outro equipamento similar ou com configurações superiores

Macapá-4P,23 de abril de2027.

Moises resma

Chefe da dade de Administração

Decreto no 397 612019

Nos Termos da Legislação em vigor, aprovo o presente Proj eto Básico'

Julhiano Cesar Avelar

Diretor Presidente/AMAPÁ TERRAS

Decreto no 397412019

de 2021.Em de
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ANEXO_I
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DIMENSçÔES

Câmera:

- Altura x largura x profundidade: 130 mm x 170 mm x 138 m

- Peso: 585 g

Viva-voz:

- Altura x largura x profundidade: 240 mm x 65 mm x 240 mm

- Peso: 1223 g

Concentrador:

- Altura x largura x profundidade: 94 mm x 34 mm x 74 mm

- Peso: 83 g

Controle remoto:

- Altura x largura x profundidade: 50 mm x 120 mm x 12 mm

- Peso: 51 g

suporte para parede/mesa:

- Altura x largura x profundidade: 210 mm x 120 mm x 99 mm

- Peso: 255 g

Microfones de expansão:

- Altura x largura x profundidade:83 mm x 83 mm x 21 mm

- Peso: 230 g

ESPECTFTCAçÔEs

CÂMERA

- Panorâmica suave motorizada, inclinação e zoom controlad

controle remoto ou console

- Panorâmica de 260'

- lnclinação de 130'

- Zoom de alta definição de 10X sem perda

- campo de visão de 90e

- Full HD 1080p 30fps

- H.264 UVC 1.5 com Codificação de Vídeo Escalonável (SVc)

- Foco automático

- 5 predefiniçôes de câmera

- controle à distância (PTz) de produtos ConferenceCams (co

porte para serviços)

- Ranhura de segurança Kensington

- LED indicador de vídeo com/sem som

- Rosca para tripé padrão

CONTROLE REMOTO

- Câmera, viva-voz e controle de chamadas

- 5 predefinições de câmera

- Viva-voz acoplado

- Alcance do infravermelho de 8,5 m/28 pés

- Bateria CR2032 (incluída)

VIVA-VOZ

- Desempenho total duPlex

ITEM

01
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- Cancelamento de eco acústico

- Tecnologia de redução de ruídos

- Áudio de banda ultra larga

- Pode ser emparelhado com dispositivos móveis atravós de B

I oth e NFC

- LCD para identificador de chamadas, duração de chamadas,

tras respostas funcionais LEDs para transmissão de viva-voz, s

ador, espera e emparelhamento de Bluetooth@

- Controles por toque para atender ou encerrar chamada, volt
sem som, Bluetooth e controles da câmera

- 5 predefinições de câmera para panorámica, inclinação e cor

rações de zoom

- Ranhura de segurança Kensington

MICROFONES

-Alcance: 6m/20pés
- Alcance com microfones de expansão: 8,5 m / 28 pés

- Quatro microfones onidirecionais com conformação de feixe

- Resposta de frequência: 100 Hz - 1.1 kHz

- Sensibilidade: -28 dB +/-3 dB

- Distorção: <5% de 200 Hz

HUB/CABOS/ENERGIA

- Hub central para conectar e alimentar todos os componente
- Adesivo e montagem sob a mesa incluído

- Um cabo para a cámera:5 m / 16 pés

- Um cabo para o viva-voz:5 m / 16 pés

- Extensões de cabo disponíveis (10 m e 15 m)

- Um cabo USB para conexão com PClMac 12 m / 6,6 pés)

- Adaptador de alimentação CA com plugs regionais

- Cabo de alimentação (3 m / 9,8 pés)

SUPORTE

- Suporte de funcionalidade dupla funciona e, prr"d" ou n. J

ção de mesa

COMPATIBILIDADE E INTEGRAçÕES

- Conectividade plug-and-play via USB

- Funciona com a maioria dos aplicativos de videoconferência

serviços de reunião

- Certificado para Skype for Business

- Certificado para Microsoft Cortana@

- Compatível com Cisco Jabber@ e WebEx

- lntegração aprimorada com os membros do Programa de Co

ração Logitech (LCP), incluindo BlueJeans, Broadsoft, Lifesize (

Vidyo e Zoom

ITFNS
I

Câmera
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- Viva-voz

- Controle remoto

- Dois cabos de 5 m / 16,4 pés para conexão entre viva-voz e i
ou câmera e hub

- Um cabo de2m / 6,6 pés entre o hub e o PC

- Velcro para o gerenciamento de fios

- Velcro para proteger o hub na mesa

- Hub a limentado

- Adaptador de alimentação com plugs regionais e cabo de 3 r
9,8 pés

- Suporte

- Documentaçâo

- Cartão de garantia

REQUISITOS DE SISTEMA

- Windows@ 7, 8.1 ou 10

- MacOS 10.10 ou posterior

GARANTIA

- 1 Ano contra defeitos de fabricação

CERTIFICAçÕES

- Skype for Business, Otimizado para Lync, Cisco Jabber'", We

Skype'";

Os equipamentos devem ser novos, de primeiro uso, fabricação nacional e com garantia

mínima de 01 (um) ano.

G
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