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1. OBJETO

1.1          O objeto deste Projeto Básico consiste na aquisição de Reagentes e materiais para uso nos laboratórios de
Química e Bromatologia do IFMT - Campus Alta Floresta.

2. JUSTIFICATIVA

2 . 1        Os materiais foram solicitados com fim de equipar os laboratórios de química e bromatologia da
ins tuição, essencial para o aprendizado teórico-prá co dos discentes nas diversas disciplinas que envolvem seu
preparo como técnicos em agropecuária e zootecnistas. A aquisição dos materiais é extremamente relevante para
o desenvolvimento do planejamento das aulas teóricas e práticas das disciplinas de Química I, II e III, para o ensino
médio (cursos técnicos em Agropecuária e Administração integrados ao nível Médio) e de Química Geral e
Inorgânica, Química Orgânica, Química Analí ca, Bioquímica e Bromatologia, para o nível superior, além de
assessorar em diversas outras disciplinas necessárias na formação discente dos cursos citados. Tendo em vista que
ao retornamos as a vidades presenciais haverão aulas prá cas das diversas disciplinas que estão sendo
ministradas remotamente, estas serão realizadas com extrema urgência, e os reagentes solicitados devem estar
disponíveis para tal, impedindo perdas maiores na aprendizagem e proporcionado con nuidade nos estudos com
qualidade.

3. OBJETIVO

3.1  Sanar as urgências por reagentes dos laboratórios de Química e Bromatologia; Atender à demanda dos cursos
técnicos e superiores; Possibilitar a realização de aulas prá cas/experimentais; Promover a formação discente
alinhada ao desenvolvimento tecnológico; Proporcionar continuidade ao ensino remoto de qualidade.

4.  ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS

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

ItemItem UnidadeUnidade QtdeQtde Descrição/EspecificaçãoDescrição/Especificação
Valor
Unit.
(R$)

Valor
Total (R$)

01 Litro 4 Ácido Sulfúrico P.A. 48,00 192,00

02 1000 g 4 Ácido Bórico P.A. 25,00 100,00

03 Litro 10 Acetona P.A. 25,74 257,40

04 500 g 3 Permanganato de Potássio P.A. 31,02 93,06

05 1000 g 2 Carbonato de Sódio Anidro P.A. 26,55 53,10

06 1000 g 2 Sulfato de Cobre (II) pentahidratado P.A. 38,25 76,50

07 25 g 1 Verde de Bromocresol P.A. 168,64 168,64



08 25 g 1 Vermelho de Metila P.A. 17,70 17,70

09 Litro 30 Éter de Petróleo P.A. 57,93 1.737,90

10 Kg 2 EDTA Sal Dissódico P.A. 57,19 114,38

11 500 g 4 Borato de Sódio Hidratado P.A. 13,00 52,00

12 500 g 4 Fosfato de Sódio bibásico Anidro P.A. 22,95 91,80

13 Kg 2 Lauril Sulfato de Sódio P.A. 132,00 264,00

14 500 g 4 Sulfito de Sódio Anidro P.A. 12,50 50,00

15 500 g 4 Brometo de Cetiltrimetilamônio P.A. 117,27 469,08

16 Litro 2 Álcool octílico (octanol) P.A. 42,37 84,74

17 Litro 10 Peróxido de Hidrogênio P.A. 15,15 151,50

18 Litro 1 Trietilenoglicol P.A. 107,00 107,00

19 Kg 3 Hidróxido de sódio P.A. 21,50 64,50

20 un. 60
Tubo Micro em vidro Borossilicato com
orla 25x250mm (PARA BLOCO DIGESTOR KJELDAHL)

11,68 700,80

21 Kg 4 Sílica gel azul para dessecador. P.A. 76,50 306,00

22 cx com 25 un. 1
Cartucho de celulose para extrator Soxhlet 25x80
mm. Caixa com 25 unidades.

200,00 200,00

23 un. 20
Cadinho de fusão em porcelana. Temperatura
máxima de operação:1100 °C. Capacidade: 125 mL.

31,58 631,60

24 un. 15 Béquer de vidro. Graduado. Capacidade: 1000 mL. 19,23 288,45

TOTALTOTAL 6.272,156.272,15

5. CUSTO ESTIMADO

5.1          A contratação objeto deste Projeto Básico tem o custo estimado de R$ 6.272,15 (seis mil duzentos e setenta e dois
reais e quinze centavos).

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, que regul amenta o artigo 37, inciso
XXI, da Constituição Federal, e institui 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 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 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 SERVIÇOS

12.1       Os materiais deverão ser entregues até 30 (trinta) dias após o recebimento da Nota de Empenho e 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.

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, 05 de novembro de 2020.
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