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(Processo Administrativo(Processo Administrativo nº  nº 23747.001238.2022-48 e 23747.001280.2022-6923747.001238.2022-48 e 23747.001280.2022-69))

1.1. OBJETOOBJETO

1.1 O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de serviço de
fornecimento de suprimentos para o coffee break da V edição da (JENPEX 2022) e V Circuito de Arte e Cultura
(2022), ambos os eventos realizados pelo IFMT - Campus Alta Floresta, conforme condições, quan dades e
exigências estabelecidas neste Projeto Básico.

2. JUSTIFICATIVA2. JUSTIFICATIVA

2.1  A JENPEX - Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMT - Campus Alta Floresta é um evento apoiado pela
Pró Reitoria de Extensão e pelo Campus e prevê a disponibilidade de recurso orçamentário para financiamento do
projeto conforme Edital nº 46/2022 - Apoio às Jornadas de Ensino, Pesquisa e Extensão (JENPEX) - Edital de
Extensão.

O Circuito de Arte e Cultura do Campus Alta Floresta, por sua vez, é um evento 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. O evento é
um projeto apoiado pela Pró Reitoria de Extensão e pelo Campus e prevê a disponibilidade de recurso
orçamentário para financiamento do projeto conforme Edital nº 49/2022 - Apoio aos Circuitos de Arte e Cultura -
Edital de Extensão.

A presente contratação está prevista na Memória de Cálculo para gastos com coffee break para os dois eventos e
justifica-se para garantir a eficiência da organização e gestão dos eventos. 

3. OBJETIVO3. OBJETIVO

3.1  Objetivos da contratação:

3.1.1  Realização e organização da V edição da JENPEX e V Circuito de Arte e Cultura.

4.  ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS4.  ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

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

ItemItem Unid.Unid. Qtde.Qtde. Descrição Descrição ResumidaResumida
Vlr.UnitVlr.Unit

EstimadoEstimado
R$R$

Vlr. TotalVlr. Total
EstimadoEstimado

R$R$

0101 Pacotes 90 Bolacha água e sal; cream cracker; 400g, pacote com 3 unidades R$ 6,05
R$
544,50



0202 Pacotes 45

Bolacha rosquinha (doce), 700g - Sabor::

Rosquinha de Coco

R$ 7,39
R$
332,55

0303 Pacotes 45

Bolacha rosquinha (doce), 700g - Sabor:

Rosquinha de Leite

R$ 7,39
R$
332,55

0404 Pacotes 04 Maionese pacote 1 Kg R$ 11,50 R$ 46,00

0505 Pacotes 02 Azeitona sem caroço pacote 1 Kg R$ 27,76 R$ 55,52

0606 Pacotes 75 Pão de forma tradicional 500g R$ 7,50
R$
562,50

0707 Kg 10

Presunto Cozido sem Gordura 

Especificações: Peça de Presunto, produto de boa qualidade, com cor,
odor e sabor caracterís co do produto, sem manchas esverdeadas. O
produto deverá ser embalado em embalagem plás ca flexível,
atóxica, resistente e transparente, rotulada de acordo a legislação
vigente.

A embalagem deverá estar íntegra, sem sinais de rachaduras na
superfície, sem furos e sem acúmulos.

R$ 28,99
R$
289,90

0808 Kg 10

Muçarela

Especificações: Peça de Muçarela, produto de boa qualidade, com
cor, odor e sabor característico do produto, sem manchas
esverdeadas. O produto deverá ser embalado em embalagem plástica
flexível, atóxica, resistente e transparente, rotulada de acordo a
legislação vigente.

A embalagem deverá estar íntegra, sem sinais de rachaduras na
superfície, sem furos e sem acúmulos.

R$ 53,99
R$
539,90

0909 Unidades 04 Bolo simples (seco) assado, sabor:: Chocolate R$ 25,00
R$
100,00

1010 Unidades 02 Bolo simples (seco) assado, sabor:: Milho R$ 25,00 R$ 50,00

1111 Unidades 02 Bolo simples (seco) assado, sabor: : Cenoura R$ 26,99 R$ 53,98

1212 Unidades 02 Bolo simples (seco) assado, sabor: : Laranja R$ 25,00 R$ 50,00

1313 Unidades 12
Refrigerantes, sabor: : Guaraná

R$ 6,75 R$ 81,00

1414 Unidades 12 Refrigerantes, sabor: : Cola R$ 8,49
R$
101,88

1515 Unidades 06 Refrigerantes, sabor: : Fanta R$ 7,29 R$ 43,74

5. CUSTO ESTIMADO5. CUSTO ESTIMADO

5.1 A contratação objeto deste Projeto Básico tem o custo es mado de R$ 3.184,02 (três mil cento e oitenta e
quatro reais e dois centavos).

6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA6. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 A despesa decorrente desta contratação correrá à conta de recursos específicos consignados no Orçamento
deste Instituto.



7. FUNDAMENTO LEGAL7. FUNDAMENTO LEGAL

7.1 A presente contratação está fundamentada na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o ar go
37, inciso XXI, da Cons tuição Federal, e ins tui 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 ELETRÔNICA8. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE COTAÇÃO ELETRÔNICA

8.1 Em relação a presente aquisição, é possível a u lização 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 CONTRATADA9. 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, inclusive assumir as despesas de
frete.

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.

9.7 No rótulo da embalagem deverão estar impressos de forma clara e indelével as seguintes informações: 1)
Declarar marca; 2) Nome e endereço do fabricante; 3) Iden ficação completa do produto 4)Data de fabricação,
prazo de validade e prazo máximo para consumo; 5)Temperatura de estocagem, armazenamento e conservação;
6) Peso líquido; 7)Condições de armazenamento.

9.8 A embalagem deverá estar íntegra, sem sinais de rachaduras na super cie, sem furos e sem acúmulos,
protegida externamente em caixa de papelão reforçada para efetuar o transporte facilitado e higiênico, com as
abas superior e inferior totalmente lacradas com capacidade de até 10 kg. Não serão aceitas embalagens
defeituosas que exponham o produto à contaminação e/ou deterioração.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE10. 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 respec va 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. PAGAMENTO11. 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 cer dões 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 con ver erro ou rasura será devolvida à Contratada para re ficação, 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 MATERIAIS12. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

12.1 Os suprimento de alimentos de longa duração ou não perecíveis como os   itens: 01; 02; 03; 04; 05; 07; 08; 13; 01; 02; 03; 04; 05; 07; 08; 13;
14 e 1514 e 15 deverão ser entregue em sua totalidadedeverão ser entregue em sua totalidade  até o dia 16.11.2022até o dia 16.11.2022.

12.2 Os suprimentos de alimentos perecíveis como os itens: 06; 09; 10; 11 e 1206; 09; 10; 11 e 12  deverão ser entregue conforme a
solicitação da administração, sendo estabelecido um prazo es mado de 01 a 03 dias antecedendo o evento, o
qual está marcado para ocorrer no dia 24.11.202224.11.2022.

12.3 Dessa forma, vale ressaltar que os itens precisam estar obedecendo aos prazos de fabricação e validades
es pulados (exigimos que o produto no momento de entrega reste mais de 75% de seu prazo de validade para
nosso desfrute. No caso dos pães, a data de fabricação deverá ser igual ou inferior a 3 (três) dias anteriores a data
ordenada para a entrega. No caso dos bolos, a data de fabricação deverá ser igual a 01 (um) dia anterior a data
ordenada para a entrega.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Pela inexecução total ou parcial do pactuado, erro de execução, execução imperfeita, atraso injus ficado e
inadimplemento contratual a Administração poderá, garan da a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sanções previstas no art. 86 e 87 da Lei 8.666/93:

1. Advertência;

1. 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;

2. Multa compensatória no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor contratado, no caso de inexecução
total do contrato;

3. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o IFMT, pelo prazo de até
2 (dois) anos;

4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
mo vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.

13.2 13.2 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, 07 de novembro de 2022.
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