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DISPENSA DE LICITAÇÃO

(Processo Administrativo nº  nº  23747.000195.2021-01))

1. OBJETO

1.1   Aquisição de produtos alimen cios (kits de alimentos) para distribuição aos alunos do Ins tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso durante a pandemia de Covid-19 em 2021, u lizando, além de
demais recursos disponíveis, dos recursos do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), com base na Lei
nº 13.987, de 7 de abril de 2020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

2. JUSTIFICATIVA

2.1 O Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso tendo por finalidade o perfeito
cumprimento de suas funções ins tucionais, devendo prover os meios que possibilitem a execução de suas metas
relacionadas à polí ca educacional do Governo Federal, buscando seguir as recomendações da Lei n. 11.346/2006
e a Portaria Interministerial n. 1.010, de 08/05/2006 do Ministério da Saúde, na qual ins tui diretrizes para a
promoção da alimentação saudável.

2.2. Sabe-se que a alimentação é um direito social estabelecido no Ar go 6º da Cons tuição Federal Brasileira e o
poder público deve adotar as polí cas e as ações que se façam necessárias para promover e garan r a segurança
alimentar e nutricional da população, conforme disposto na Lei nº 11.346 de 15 de setembro de 2006 ou Lei nº
11.346/2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar.

2.3. Para tal é necessário o fornecimento de refeições aos discentes, especialmente neste momento de estado de
emergência em decorrência da Pandemia de COVID-19. A alimentação cons tui uma das necessidades
fundamentais para o ser humano. Além das implicações fisiológicas, envolve aspectos sociais, psicológicos e
econômicos. Na missão educa va e social da escola oferecer uma refeição adequada em termos qualita vos e
quan ta vos, contribui para melhorar o desempenho e formação integral, bem como, diminuir a evasão escolar.
Conforme car lha apresentada pelo FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – que trata
especificamente do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de demais orientações, o Estado tem
a obrigação de prover, promover e garan r que os estudantes recebam alimentação durante o período em que
estiverem na escola.

2.5. Ao longo dos anos, o PNAE se consolidou, também, como um importante programa de Segurança Alimentar e
Nutricional (SAN) . Nesse momento excepcional, de calamidade pública e emergência de saúde pública, o PNAE
deve con nuar a promover a SAN e uma das possibilidades é por meio da distribuição dos gêneros alimen cios já
adquiridos ou que vierem a ser adquiridos pela instituição

3. OBJETIVO

3.1  Fornecer alimentação saudável aos alunos através do programa PNAE por meio de distribuição de gêneros
alimentícios.

4.  ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

4.1         Segue abaixo a especificação detalhada do item 01, e o quantitativo estimado:

Os requisitos da contratação abrange o seguinte:Os requisitos da contratação abrange o seguinte:



Item 01: Entrega de 100 kits Alimentícios para o campus Alta Floresta. Os gêneros alimenticios listados no item 01Item 01: Entrega de 100 kits Alimentícios para o campus Alta Floresta. Os gêneros alimenticios listados no item 01
deste termo de referência deverá ser realizada em formato de KIT montado, de acordo com a lista abaixo:deste termo de referência deverá ser realizada em formato de KIT montado, de acordo com a lista abaixo:

Cada unidade do kit conterá:Cada unidade do kit conterá:

ProdutoProduto Descrição detalhadaDescrição detalhada QuantidadeQuantidade

Unidade Unidade dede

medidamedida

Arroz polidoArroz polido

agulhinhaagulhinha

ArrozArroz  beneficiado,beneficiado,  tipo:tipo:  agulhinha,branco,agulhinha,branco,

subgrupo: polido, classe: longo fino,subgrupo: polido, classe: longo fino,

qualidade: tipo 1qualidade: tipo 1 22 Pacote de 5 kgPacote de 5 kg

Feijão cariocaFeijão carioca

Leguminosa,Leguminosa,  variedade:variedade:  feijão carioca, tipo:feijão carioca, tipo:

tipo 1tipo 1 33 Pacotes de 1 kgPacotes de 1 kg

Feijão pretoFeijão preto

Leguminosa,Leguminosa,  variedade:variedade:  feijão preto, tipo:feijão preto, tipo:

tipo 1tipo 1 11 Pacote de 1 kgPacote de 1 kg

FubáFubá

Farinha de milho, grão: amarelo, tipo: fubá.Farinha de milho, grão: amarelo, tipo: fubá.

22 Pacote de 500gPacote de 500g

SalSal Sal,Sal,  tipo:tipo:  refinado, aplicação: alimentíciarefinado, aplicação: alimentícia 11 Pacote de 1 kgPacote de 1 kg

Óleo de sojaÓleo de soja

Óleo vegetal comestível, tipo: puro,Óleo vegetal comestível, tipo: puro,

espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1espécie vegetal: soja, tipo qualidade: tipo 1 22 Frasco de 900 mLFrasco de 900 mL

Macarrão, Macarrão, tipotipo

espagueteespaguete Macarrão,Macarrão,  apresentação: espagueteapresentação: espaguete 22 Pacote de 500gPacote de 500g

CaféCafé

Café, apresentação: torrado moído,Café, apresentação: torrado moído,

intensidade:intensidade:  média,média, tipo: tradicional. Com tipo: tradicional. Com

selo ABIC.selo ABIC. 11 Pacote de 500gPacote de 500g

Leite em pó integralLeite em pó integral

Leite em pó, origem: de vaca, teor gordura:Leite em pó, origem: de vaca, teor gordura:

integral, solubilidade: instantâneo.integral, solubilidade: instantâneo. 33

Pacote ou lata dePacote ou lata de

400g400g

AmendoimAmendoim

Oleaginosa, tipo: amendoim,Oleaginosa, tipo: amendoim,

apresentação:apresentação:  natural,natural, adicional: com adicional: com

cascacasca 11 Pacote de 500gPacote de 500g

Farinha Farinha dede

mandiocamandioca

Farinha de mandioca, grupo: seca,Farinha de mandioca, grupo: seca,

subgrupo: branca, classe: fina, aspectosubgrupo: branca, classe: fina, aspecto

físico: tipo 1, acidez: baixa acidezfísico: tipo 1, acidez: baixa acidez 22 Pacote de 1 kgPacote de 1 kg

Açúcar cristalAçúcar cristal

Açúcar, tipo: cristal, prazo validadeAçúcar, tipo: cristal, prazo validade

mínimo: 12 mesesmínimo: 12 meses 11 Pacote de 2 kgPacote de 2 kg

CanjicaCanjica

Canjica, grupo: especial, nº 3, subgrupo:Canjica, grupo: especial, nº 3, subgrupo:

despeliculada,despeliculada,  classe:classe:  branca,branca, qualidade: qualidade:

tipo 1, característica adicional: nãotipo 1, característica adicional: não

transgênicotransgênico 11 Pacote de 500gPacote de 500g

TrigoTrigo

Farinha de trigo, grupo: doméstico, tipo:Farinha de trigo, grupo: doméstico, tipo:

tipo 1, especial, ingrediente adicional:tipo 1, especial, ingrediente adicional:

fortificada com ferro e ácido fólicofortificada com ferro e ácido fólico 11 Pacote de 1 kgPacote de 1 kg

SardinhaSardinha  enlatadaenlatada

PeixePeixe  emem  conserva,conserva,  variedade:variedade:  sardinha,sardinha,

apresentação:apresentação:  descabeçada e eviscerada,descabeçada e eviscerada,

meio de cobertura: com óleo comestívelmeio de cobertura: com óleo comestível 66

Lata de125g – pesoLata de125g – peso

líquidolíquido

 Os kits deverão estar em embalagem individual em PVC transparente, selada, isenta de sujidades e contaminantes.

5. CUSTO ESTIMADO

5.1          A contratação objeto deste Projeto Básico tem o custo estimado de  R$ 17.084,00(dezessete mil e oitenta e quatro

reais), com base em pesquisa de preços feito junto a fornecedores locais.

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 15 (quinze) 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;
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