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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. Sérgio Vieira de Mello, 3150 - Bairro Zabelê - CEP 45078-900 - Vitória da Conquista - BA - www.portal.ifba.edu.br 

PROJETO BÁSICO - VDC/CDNC.VDC

1. DO OBJETO: 
Contratação de empresa para subsidiar as atividades educacionais do CURSO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA EM ESPECTRO DA SURDOCEGUEIRA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
PARA APOIO A INCLUSÃO, por meio de: criação, manutenção e gerenciamento de salas virtuais, no
sistema escolhido pelo cliente, incluindo serviços dos pacotes e aplicativos necessários que se possam
desenvolver toda a dinâmica do curso; gerenciamento das salas, carregamento de materiais e comunicação
com os cursistas, disponibilização de serviços de interprete, guias-interpretes, audiodescritores, assistentes
administrativos, serviços de designer, de produção e edição de vídeos e de comunicação para o Instituto
Federal de Ciência, Educação e Tecnologia da Bahia – IFBA Campus Barreiras, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Devido a especificidade do CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM SURDOCEGUEIRA
E DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA SENSORIAL: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA APOIO A
INCLUSÃO, exige-se que a contratada atenda as demandas específicas do curso. Portanto, no conjunto de
suas características de oferecimentos de serviços, a empresa deverá ter experiências com o trato com o
público surdocego e múltipla deficiência, de forma a dialogar com a proposta do curso. abaixo serão
detalhadas as justificativas para a contratação dos serviços: 
1. Serviço de gerenciamento, organização, acompanhamento, alimentação e assessoria técnica do AVA. Faz
se necessário a contratação de uma empresa com expertise na área e em AVA e na área da surdocegueira ,
para apoio e suporte de rede, a fim de proceder abertura do curso na Plataforma, auxiliar na comunicação dos
cursistas com a ferramenta, além do gerenciamento, manutenção, acompanhamento, alimentação, serviços,
assessoria técnica do sistema e ações necessárias ao bom andamento do curso até sua finalização. 
2. Serviços de Intérprete de Libras/Português/Libras É fundamental a contratação de 4 intérpretes de libras,
tanto para a tradução/interpretação das aulas síncronas, bem como para a tradução/interpretação dos materiais
instrucionais produzidos, como vídeos e vídeo-aula, considerando o revezamento durante as aulas. 
3. Serviços de guia-intérprete É fundamental a contratação de 2 guia-intérpretes, tanto para a
estabelecer comunicação com surdocegos nas aulas síncronas, bem como comunicação com convidados
e/ou professores surdocegos, e, tradução/interpretação e comunicação dos materiais instrucionais
disponibilizados na plataforma, como: vídeos e vídeo-aulas, considerando o revezamento durante as aulas. 
4. Serviço de Design: produção do site, produção da marca do curso, publicação digital e acompanhamento e
alimentação do site. Faz-se necessário a montagem, manutenção, acompanhamento do Site, para divulgação
do curso, orientação aos cursistas, avisos, lembretes, fotos e outros materiais instrucionais que sirvam de
divulgação e reprodução das ações, bem como, a criação da marca do curso 
para que esse tenha uma identidade digital.
5.Serviço de  audiodescrição. A acessibilidade é condição sine-qua-non para esse curso assim, o serviço de
 audiodescrição é necessário para garantir acessibilidade  para todo o público. 
6.Serviço de legendagem para as pessoas com deficiência auditiva (ensurdecidos) que não fazem uso
da língua de sinais: É fundamental a contratação de 2 profissionais para atuar nas salas de legenda nas
aulas síncronas, e acompanhamentos das pessoas ensurdecidas ou outras que necessitam dos serviços
de legendagem. 
7. Assistentes Administrativos: Os assistentes administrativos são essenciais para o gerenciamento e logística
de todo o curso no que se refere à matrícula, contato com os cursistas e envio e recebimento de documentos,
até o fechamento do curso. 
8. Plataforma AVA: é essencial ter um sistema de gerenciamento de aprendizagem confiável e acessível que
acompanhe as demandas do curso e necessidades dos cursistas e da instituição.
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DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PARA
REALIZAÇÃO DO CURSO

Serão criadas e gerenciadas salas no sistema Moodle, incluindo a contratação de serviços e pacotes tais
como acesso ao AVA e outros aplicativos que possam ser utilizados na dinâmica do curso. A empresa
contratada fará todo o gerenciamento das salas, carregamento de materiais e comunicação com
cursistas.
 Serviço de Gestão de Curso on-line.
 Gestão da plataforma contratada;
Gestão das inscrições;
Convite à palestrantes e seu acompanhamento até o momento da palestra;
Emissão de certificados com carga horária do evento
Organização de Streaming Yard para o evento
Organização de materiais das aulas síncrona e assíncronas
Criação da marca de identidade do curso
Serviço de produção e edição de vídeo de conteúdo e vídeo-aula: legendagem, audiodescrição, janela
de libras proporcionando acessibilidade
Serviços de tradução/interpretação, guia-interpretação e audiodescrição durante todo o curso inclusive
nas aulas assíncronas e nos vídeo produzidos;
Serviço de técnico administrativo durante todo o curso;
Serviço de comunicação, propaganda e marketing durante todo o período do curso;
Serviço de organização, gestão, monitoramento e comunicação com tutores.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
Devido a especificidade do CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM ESPECTRO DA
SURDOCEGUEIRA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA APOIO A INCLUSÃO, justifica-se que a
contratada atenda as demandas específicas do curso. Portanto, no conjunto de suas características de
oferecimentos de serviços, a empresa deverá ter experiência com o trato com o público 
surdocego e múltipla deficiência, de forma a dialogar com a proposta do curso. Esta contratação tem como
objetivo garantir a gestão, serviços e manutenção das salas virtuais do CURSO DE
FORMAÇÃO CONTINUADA EM ESPECTRO DA SURDOCEGUEIRA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
PARA APOIO A INCLUSÃO. É de fundamental importância tal gerenciamento uma 
vez que teremos 300 cursistas divididos em turmas com aulas simultâneas.

 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1 Os serviços a serem contratados possuem natureza de serviços não-continuados, sem utilização de mão de
obra em regime de dedicação exclusiva, e enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de
setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto,
cuja execução indireta é vedada. 
3.1.1 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinação direta.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO/SERVIÇO 
4.1 O período de prestação do serviço deverá ser durante os meses de agosto/2022 a Janeiro/2023. O prazo de
início da realização do serviço deverá ser combinado com a coordenação do Projeto após o recebimento da
nota de empenho. O serviço será prestado para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia- Campus Barreiras, situado à Rua Gileno de Sá Oliveira, 271 - Recanto dos Pássaros, Barreiras - BA,
47808-006. 
4.2 O serviço poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta apresentada pelo fornecedor.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
5.1 São obrigações da Contratante: 
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5.1.1 receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto Básico e seus anexos;  
5.1.2 verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
5.1.3 comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
5.1.4 acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado; 
5.1.5 efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos neste projeto básico e seus anexos; 
5.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
6.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no projeto básico, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do
objeto e, ainda: 
6.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
projeto básico e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes ao serviços : gerenciamento, organização, acompanhamento, alimentação e assessoria
técnica do AVA, Serviço de Intérprete de Libras/Português/Libras, Serviços de guia-intérprete, Serviço de
Design: produção do site, produção da marca do curso, publicação digital e acompanhamento e alimentação
do site, Serviço de produção e edição de vídeo de conteúdo e vídeo-aula: legendagem, audiodescrição,
janela de libras, Serviço de audiodescritor, Serviço de comunicação ( marketing e certificação),
Assistentes Administrativos 
6.1.2 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
6.1.3 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste projeto básico, o objeto
com avarias ou defeitos; 
6.1.4 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega,
os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 
6.1.5 manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.1.6 indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.  

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
8.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja
a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
9.1 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
prestação do serviço, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
9.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
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eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO 
10.1 O pagamento será realizado em 06 (seis) parcelas  a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura,
através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.. 
10.1.1 A nota fiscal deverá ser emitida após o dimensionamento de valor apurado pelo(a) fiscal do contrato, 
devidamente designado pelo IFBA Campus Barreiras. 
10.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato. 
10.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29
da Lei nº 8.666, de 1993. 10.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do
fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº
3, de 26 de abril de 2018. 
10.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
10.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento. 
10.6 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
10.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada
sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério
da contratante. 
10.8 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá
realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 
10.9 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 
10.10 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 
10.11 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida
pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 
10.11.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo
de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente
justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 
10.12 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
10.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123,
de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar. 
10.13 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte
fórmula: EM = I x N x VP, sendo: 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 compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (TX) I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438 TX =
Percentual da taxa anual = 6% 365 
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11. DO REAJUSTE 
11.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas. 
11.1.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
11.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste. 
11.3 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer. 
11.4 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
11.5 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais
ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
11.6 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial,
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
11.7 O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
12.1 Não haverá exigência de garantia de execução contratual.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8666/93, a Contratada que: 
13.1.1 Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado; 
13.1.2 Multa de: 
13.1.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em
caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença; 
13.1.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na
execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida; 
13.1.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecução total da obrigação assumida; 
13.1.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas
1 e 2, abaixo; e 
13.1.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia
(seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do
contrato; 
13.1.2.6  as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si. 
13.1.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
13.1.4 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, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante
pelos prejuízos causados; 
13.1.5 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii” e “iv” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente
com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
13.1.6 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1
GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

 
Tabela 2

INFRAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências
letais, por ocorrência; 05

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por
dia e por unidade de atendimento; 04

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por
dia; 03

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02

5 Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do
CONTRATANTE, por empregado e por dia; 03

Para os itens a seguir, deixar de:

6 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e
por dia; 01

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 02

8 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do
serviço, por funcionário e por dia; 01

9
Cumprir quaisquer dos itens deste Projeto Básico, do Contrato e seus Anexos não previstos nesta
tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por
ocorrência;

03

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; 01

11 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da
CONTRATADA 01

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
14.1 O custo estimado da contratação é de R$ 88.066,66 (Oitenta e oito mil, sessenta e seis reais e sessenta e
seis centavos). O valor foi definido na planilha de custos do Projeto. E pode se ajustar conforme as cotações
realizadas.

15. DA DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
15.1 Não serão aceitas propostas acima dos valores estimados neste projeto básico; 
15.2 Será considerada vencedora a empresa que apresentar proposta de menor valor para o serviço
descrito neste Projeto Básico e possuir regularidade fiscal 

Projeto Básico elaborado por: 
Sandra Samara Pires Farias
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