
Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.
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4
Solução 
de TIC

SERVIÇOS DE TIC 150100 FIREWALL

Contratação de Solução de TI para 
Gerenciamento Unificado de Ameaças – 
UTM baseada em “Appliance” (hardware 
e software) para a infraestrutura de re

MÊS 12 4.566,16 54.793,92 - - Média 10/11/2020 SIM Coord. TI NÃO
Enviado 
para o 
ME

A legislação atual (Marco Civil da 
Internet - Lei 12.964/14) regulamenta o uso 
da internet no Brasil e exige que o 
ambiente de tecnologia da informação 
esteja em conformidade e preparado para 
disponibilizar de forma correta e segura o 
acesso de servidores, alunos, professores e 
colaboradores diretos e indiretos ao 
ambiente da rede Web. Optar uma solução 
na forma de serviço baseada em proteção 
do tipo “appliance de firewall” irá prover 
atualizações automáticas das features de 
segurança da solução visto que são 
desenvolvidas por engenheiros certificados 
e focados em segurança. Além disso, o 
hardware e o software são prontamente 
desenhados para trabalharem com 
inspeções profundas promovendo uma 
maior proteção contra as novas ameaças. 
Será possível também ter uma completa 
inspeção de tráfego criptografado passante 
pelo equipamento (onde o código 
malicioso pode ser bloqueado) e por fim 
um maior suporte na integração em 
servidores de autenticação de usuários em 
rede, como por exemplo o LDAP utilizado 
pelo IFRS. Já para a rede sem fio (Wi-Fi), 
uma gerencia centralizada com dispositivos 
empresariais permitirá além de uma 
integração completa com as políticas de 
segurança de firewall, qualidade de 
serviços e dispositivos (hardware e 
software) sempre atualizados e com menos 
pontos de vulnerabilidades que podem 
ameaçar a integridade da rede do Campus. 
Observa-se também um custo financeiro 
menor para a Instituição, visto que nesta 
conta a depreciação dos equipamentos fica 
a cargo da Contratada e não ao IFRS.

7 Serviço
PRAZO 
INDETERMINADO 

4120
ENERGIA 
ELETRICA - 
FORNECIMENTO

Fornecimento de Energia Elétrica para o 
Campus Farroupilha - IFRS

MÊS 12 20.733,32 248.799,84 - - Alta 30/01/2020 SIM
Coord. de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação de fornecimento de energia 
elétrica é essencial para a manutenção das 
atividades do Campus Farroupilha.

8 Serviço
PRAZO 
INDETERMINADO 

22845

FORNECIMENTO DE 
AGUA E COLETA DE 
ESGOTO 
SANITARIO

Contratação do serviço de fornecimento 
de água e tratamento de esgoto.

MÊS 12 2.100,00 25.200,00 - - Alta 30/01/2020 SIM
Coord. de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação do serviço de fornecimento 
de água e de tratamento de esgoto é 
essencial para a manutenção das atividades 
do Campus Farroupilha do IFRS.
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10
Solução 
de TIC

SERVIÇOS DE TIC 27090

OUTROS SERVICOS 
PARA A 
INFRAESTRUTURA 
DE TECNOLOGIA 
DA INFORMACAO E 
COMUNICACAO 
(TIC)

Serviço de atendimento técnico “on site” Hora 50 180,00 9.000,00 -
Serviço de 

monitoramento de 
Datacenter

Média 01/04/2020 NÃO Coord. de TI SIM
Enviado 
para o 
ME

O uso da Tecnologia da Informação como 
ferramenta para a otimização das 
atividades administrativas 
indiscutivelmente possibilita aos servidores 
do campus programarem medidas que 
tornem seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados, eficientes e, 
sobretudo, acessíveis à toda a população 
brasileira. Os equipamentos de informática, 
no entanto, também sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria das 
tecnologias, comprometendo a execução 
desses processos, motivo por que devem 
ser frequentemente atualizados – o que 
implica em altos investimentos na maioria 
das vezes – e estar constantemente 
“segurados”, sob garantia, revisão e 
assistência técnica.

18 Material CONSUMO 445485
ÁGUA MINERAL 
NATURAL

Água mineral natural, fluoretada, sem 
gás, com pH a 25ºC entre 7 e 10 e baixos 
teores de Sódio (inferior a 60 mg/l), 
Cloreto (inferior a 1,5 mg/L), Vanádio 
(inferior a 0,03 mg/L), Sulfato (inferior a 
1,0 mg/L), Bário (inferior a 0,07 mg/L), 
Nitrato (inferior a 5 mg/L), Zinco 
(inferior a 0,05 mg/L) e Lítio (inferior a 
0,01 mg/L). Acondicionada, conforme 
Portaria Anvisa nº 387/2008, em 
vasilhames (bombonas/galões/garrafões) 
plásticos retornáveis com capacidade 
nominal de 20 litros cada, que atendam às 
normas ABNT NBR 14.222 e 14.328 
Validade mínima: 01 mês da data de 
entrega. Entregas quinzenais de 
aproximadamente 12 (doze) unidades 
cada. Vasilhames cedidos em comodato à 
contratante.

GARRAFÃO 
00000020,00 L

288 11,45 3.297,60 - - Média 01/02/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição visa garantir o fornecimento de 
água mineral a seus administrados 
(servidores, trabalhadores terceirizados, 
estagiários e alunos) para atender as suas 
necessidades alimentares por um período 
de 12(doze) meses.

19 Serviço CONTINUADO 14397
PRESTACAO DE 
SERVICOS DE 
COPEIRAGEM

Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço continuado de 
copeiragem, com fornecimento de mão-
de-obra para atender as necessidades do 
IFRS – Campus Farroupilha

Mês 12 3.350,00 40.200,00 - - Média 20/04/2020 SIM
Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A Contratação de serviço especializado de 
copeiragem visa atender alunos e 
servidores do campus Farroupilha do IFRS 
e eventualmente público externo que sejam 
recepcionados para reuniões e eventos, 
manuseando, preparando e servindo 
bebidas quentes e frias e lanches e 
atendendo às suas necessidades 
alimentares. O serviço de copeiragem é 
importante e necessário, visto que dele 
depende a distribuição de lanches aos 
alunos, além do que, indiretamente, 
contribui para a melhoria das condições de 
trabalho dos servidores e funcionários 
deste campus. Uma vez que o IFRS não 
dispõe em seu quadro de pessoal da força 
de trabalho necessária para atender essa 
demanda, por ser eminentemente acessória 
e não ligada a sua atividade-fim, a qual se 
faz extremamente necessária à manutenção 
das condições básicas para o 
desenvolvimento do fluxo dos trabalhos 
executados, como também proporcionar 
um ambiente saudável a alunos, servidores 
e público externo que buscam os serviços 
da Instituição, justifica-se a contratação 
indireta desse serviço com amparo legal no 
art. 2 da Lei 9.632 de 07 de maio de 1998 e 
§1º do art. 3 do Decreto 9.507 de 20 de 
setembro de 2018.
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20 Serviço CONTINUADO 17507
ATIVIDADE 
CULTURAL 
DESPORTIVA

Serviço de Transporte Coletivo 
Rodoviário, em âmbito municipal, 
intermunicipal e interestadual, incluídos 
veículo e motorista(s). Veículo com 
capacidade de, no mínimo, 40 (quarenta) 
passageiros, com fabricação não superior 
à 15 (quinze) anos, equipado com cinto 
de segurança para todos os passageiros, 
ar-condicionado e banheiro.

UN 25 220,00 5.500,00 -
Serviços de 

Transporte Rodoviário 
de Passageiros

Média 01/10/2020 SIM
Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação de um serviço de transporte 
rodoviário de passageiros justifica-se pela 
necessidade do Campus Farroupilha do 
IFRS prover os meios necessários de 
deslocamento que atendam as demandas 
dos docentes e discentes dos diversos 
cursos ofertados nessa instituição, 
permitindo a realização de atividades 
pedagógicas externas à sala de aula. 
Ademais, o transporte também tem o 
objetivo de viabilizar o deslocamento de 
alunos e servidores à encontros, 
seminários, simpósios, exposições e outras 
atividades que tenham relação com ensino, 
pesquisa e extensão.

21 Serviço CONTINUADO 17507
ATIVIDADE 
CULTURAL 
DESPORTIVA

Serviço de Transporte Coletivo 
Rodoviário, em âmbito intermunicipal e 
interestadual, incluídos veículo e 
motorista(s). Veículo com capacidade de, 
no mínimo, 40 (quarenta) passageiros, 
com fabricação não superior à 15 
(quinze) anos, equipado com cinto de 
segurança para todos os passageiros, ar-
condicionado e banheiro.

UN 10000 6,50 65.000,00 -
Serviços de 

Transporte Rodoviário 
de Passageiros

Média 01/10/2020 SIM
Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação de um serviço de transporte 
rodoviário de passageiros justifica-se pela 
necessidade do Campus Farroupilha do 
IFRS prover os meios necessários de 
deslocamento que atendam as demandas 
dos docentes e discentes dos diversos 
cursos ofertados nessa instituição, 
permitindo a realização de atividades 
pedagógicas externas à sala de aula. 
Ademais, o transporte também tem o 
objetivo de viabilizar o deslocamento de 
alunos e servidores à encontros, 
seminários, simpósios, exposições e outras 
atividades que tenham relação com ensino, 
pesquisa e extensão.

22 Material CONSUMO 275182 ABRAÇADEIRA

Abraçadeira de nylon 6.6 de alta 
resistência, com proteção ultravioleta. 
Tamanho 280 x 4,8 mm. Pacote com 
1000 unidades.

PACOTE 
00001000,00 
UN

10 256,08 2.560,80 -
Aquisição de material 

elétrico
Média 30/06/2020 NÃO

Coordenação 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição servirá para manutenção nos 
bens móveis e infraestrutura do Campus.

23 Serviço CONTINUADO 8729

PRESTACAO DE 
SERVICOS DE 
PORTARIA 
RECEPCAO

Prestação de serviço de PORTARIA, em 
jornada de 12x36h. de segunda a 
domingo, para atendimento do IFRS 
CAMPUS FARROUPILHA. 01(um) 
posto diurno.

Mês 12 6.714,58 80.574,96 -
Serviços continuados 

de portaria
Média 01/05/2020 SIM

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação dos serviços tem como 
premissa a melhoria da segurança, 
propiciada pelo controle e monitoramento 
do fluxo de pessoas e veículos, com vista à 
um eficiente controle de disponibilidade de 
acesso às dependências do Campus.

24 Serviço CONTINUADO 8729

PRESTACAO DE 
SERVICOS DE 
PORTARIA 
RECEPCAO

Prestação de serviço de PORTARIA, em 
jornada de 12x36h. De segunda a 
domingo, para atendimento do IFRS 
CAMPUS FARROUPILHA. 01(um) 
posto noturno.

Mês 12 7.748,13 92.977,56 -
Serviços continuados 

de portaria
Média 01/05/2020 SIM

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação dos serviços tem como 
premissa a melhoria da segurança, 
propiciada pelo controle e monitoramento 
do fluxo de pessoas e veículos, com vista à 
um eficiente controle de disponibilidade de 
acesso às dependências do Campus.

25 Serviço CONTINUADO 8729

PRESTACAO DE 
SERVICOS DE 
PORTARIA 
RECEPCAO

Prestação de serviço de PORTARIA, 20h 
semanais noturnas. De segunda a sexta, 
para atendimento do IFRS CAMPUS 
FARROUPILHA. 01(um) posto das 
19:00 às 23:00

Mês 12 2.480,77 29.769,24 -
Serviços continuados 

de portaria
Média 01/05/2020 SIM

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação dos serviços tem como 
premissa a melhoria da segurança, 
propiciada pelo controle e monitoramento 
do fluxo de pessoas e veículos, com vista à 
um eficiente controle de disponibilidade de 
acesso às dependências do Campus.

26 Serviço CONTINUADO 25194
SERVICO 
ESPECIALIZADO DE 
LIMPEZA

Prestação de serviço de limpeza, 
conservação e higienização

Mês 12 25.305,97 303.671,64 - - Média 01/04/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Conforme orienta o parágrafo 1º do artigo 
3º do Decreto 9.507/2018, as atividades de 
limpeza e conservação, constituindo um 
serviço auxiliar ou acessório, poderá ser, de 
preferência, objeto de execução indireta. 
Tendo em vista que o campus Farroupilha 
do IFRS não dispõe de quadro de pessoal 
específico para a prestação do serviço em 
questão, faz-se necessária a contratação de 
empresa especializada, com devido amparo 
legal e, sendo este serviço imprescindíveis 
para o bom funcionamento desta Unidade 
Gestora, justifica-se a contratação do 
serviço em questão.
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27 Serviço CONTINUADO 3557

INSTALACAO 
MANUTENCAO - 
ELEVADORES, 
ESCADAS 
ROLANTES, 
MONTA - CARGAS 
PLATAFORMA 
ESCADAS

Manutenção preventiva, corretiva e 
assistência técnica de uma plataforma 
elevatória da marca Ortobras, com as 
seguintes especificações: · Capacidade 
250 kg; · 02 paradas opostas; · Modelo 
Short Travel Standart SH-ST; · Nº de 
série: 14000946.

Mês 12 320,00 3.840,00 -

SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE 

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, 
CORRETIVA E 
ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA PARA OS 
ELEVADORES

Média 01/04/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação de empresa especializada na 
manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores justifica-se para mantê-los em 
perfeito funcionamento, por necessidade de 
locomoção vertical, bem como também 
para preservar a segurança de todos os 
usuários. A conservação e o bom 
funcionamento dos elevadores é essencial 
para a promoção de acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida nos prédios do 
Campus Farroupilha do Instituto Federal 
do Rio Grande do Sul. Outrossim, o pleno 
funcionamento dos elevadores visa atender 
a Lei 10.098 de 2000 e a NBR 9050, que 
estabelecem normas gerais para 
acessibilidade. O serviço de manutenção de 
elevadores caracteriza-se como continuado 
por ser necessário à Administração para o 
desempenho de suas atribuições e 
cumprimento da legislação em vigor, de 
acordo com a Portaria 14.787 de 2014, em 
seu artigo 1º, paragráfo 1º, inciso XLVIII.

28 Serviço CONTINUADO 3557

INSTALACAO 
MANUTENCAO - 
ELEVADORES, 
ESCADAS 
ROLANTES, 
MONTA - CARGAS 
PLATAFORMA 
ESCADAS

Manutenção preventiva, corretiva e 
assistência técnica de um elevador de uso 
exclusivo para portadores de 
necessidades especiais, da marca 
Ortobras, com as seguintes 
especificações: · Capacidade 225 kg; · 
Acionamento hidráulico; · Tensão de 
alimentação 220/380v, 60Hz, trifásico; · 
Modelo UR-1001; · Número de paradas: 
02; · Nº de série: 289906

Mês 12 371,00 4.452,00 -

SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE 

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA, 
CORRETIVA E 
ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA PARA OS 
ELEVADORES

Média 01/04/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação de empresa especializada na 
manutenção preventiva e corretiva dos 
elevadores justifica-se para mantê-los em 
perfeito funcionamento, por necessidade de 
locomoção vertical, bem como também 
para preservar a segurança de todos os 
usuários. A conservação e o bom 
funcionamento dos elevadores é essencial 
para a promoção de acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida nos prédios do 
Campus Farroupilha do Instituto Federal 
do Rio Grande do Sul. Outrossim, o pleno 
funcionamento dos elevadores visa atender 
a Lei 10.098 de 2000 e a NBR 9050, que 
estabelecem normas gerais para 
acessibilidade. O serviço de manutenção de 
elevadores caracteriza-se como continuado 
por ser necessário à Administração para o 
desempenho de suas atribuições e 
cumprimento da legislação em vigor, de 
acordo com a Portaria 14.787 de 2014, em 
seu artigo 1º, paragráfo 1º, inciso XLVIII.

29 Serviço CONTINUADO 16764
IMPRESSAO 
ELETRONICA - 
LASER JATO TINTA

Serviço de Outsourcing de Impressão Mês 12 2.500,00 30.000,00 - - Média 01/11/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Atender a necessidade de impressão do 
campus nos mais diversos setores que 
compõem a instituição, onde as 
necessidades são as mais variadas, desde a 
impressão de documentos administrativos 
em folhas normais até certificados, folders, 
projetos, materiais didáticos, materiais de 
divulgação e propaganda, cartazes, fotos, 
formulários, provas, entre outros possíveis 
de se imaginar no universo de 
funcionamento de uma instituição de 
ensino pesquisa e extensão.
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30 Serviço CONTINUADO 3417
DESINSETIZACAO 
DESRATIZACAO 
DEDETIZACAO

Serviços de Desratização. Para execução 
dos serviços de controle e prevenção 
deverão ser colocadas armadilhas e 
mantidas durante todo o período da 
prestação de serviço, em número mínimo 
de 30 unidades, distribuídas em todos os 
prédios existentes no Campus. As iscas 
colocadas nas armadilhas (caixas de 
PVC) deverão ter um período de 
reposição de no máximo 15 dias e 
manutenção das armadilhas pelo menos 
uma vez por mês. As iscas deverão ter em 
seus princípios ativos os produtos 
Flocoumafem, Difethialone, ou 
Brodifacoum, de qualquer marca que 
tenha os princípios ativos acima 
mencionados. Os serviços de controle e 
prevenção deverão ser executados 
durante um período de doze meses. Deve 
ser entregue certificado ou comprovação 
de execução do serviço ao final de cada 
serviço

MÊS 12 231,46 2.777,52 -
SERVIÇOS DE 

DESINSETIZAÇÃO 
E DESRATIZAÇÃO

Média 01/12/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação se faz necessária uma vez 
que o controle de pragas é imprescindível 
para um ambiente saudável, tendo em vista 
o fluxo de pessoas (alunos, servidores e 
terceirizados) no local.

31 Serviço CONTINUADO 3417
DESINSETIZACAO 
DESRATIZACAO 
DEDETIZACAO

Desinsetização efetuada através de 
método de pulverização localizado, com 
inseticidas específicos para o controle 
domissanitário devidamente registrados 
no Ministério da Saúde para vetores e 
pragas em uma área de 7.144 m², nos 
prédios do IFRS campus Farroupilha. 
Aplicação semestral. Inclui exterminação 
de pulgas, traças, barata, mosca, 
mosquito, aranha, formigas, escorpião, 
percevejo, tesourinha e ácaro. Deve ser 
entregue certificado ou comprovação de 
execução ao final de cada serviço. Deve 
haver acompanhamento durante 06 (seis) 
meses a partir da aplicação.

MÊS 12 3.838,09 46.057,08 -
SERVIÇOS DE 

DESINSETIZAÇÃO 
E DESRATIZAÇÃO

Média 01/12/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação se faz necessária, uma vez 
que o controle de pragas é imprescindível 
para um ambiente saudável, tendo em vista 
o fluxo de pessoas (alunos, servidores e 
terceirizados) no local.

32 Serviço CONTINUADO 21873
TELEFONIA FIXA 
COMUTADA 
CONVENCIONAL

Fixo – Fixo Local Minutos 18000 0,11 1.980,00 -

SERVIÇO 
TELEFÔNICO FIXO 
COMUTADO (FIXO-

FIXO E FIXO-
MÓVEL)

Média 15/02/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A prestação de serviços de telefonia fixa 
comutada, para o campus possibilita que os 
servidores deste órgão, no desempenho das 
atribuições regimentais e institucionais, no 
exercício de suas atividades, possam 
permanecer em comunicação, usufruindo 
dos serviços objetos desta licitação.

33 Serviço CONTINUADO 21873
TELEFONIA FIXA 
COMUTADA 
CONVENCIONAL

Fixo – Móvel (VC1) - Local Minutos 24000 0,69 16.560,00 -

SERVIÇO 
TELEFÔNICO FIXO 
COMUTADO (FIXO-

FIXO E FIXO-
MÓVEL)

Média 01/02/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A prestação de serviços de telefonia fixa 
comutada, para o campus possibilita que os 
servidores deste órgão, no desempenho das 
atribuições regimentais e institucionais, no 
exercício de suas atividades, possam 
permanecer em comunicação, usufruindo 
dos serviços objetos desta licitação.

34 Serviço CONTINUADO 21873
TELEFONIA FIXA 
COMUTADA 
CONVENCIONAL

Serviço Longa Distância Nacional (D1, 
D2, D3 e D4)

Minutos 30000 0,38 11.400,00 -

SERVIÇO 
TELEFÔNICO FIXO 
COMUTADO (FIXO-

FIXO E FIXO-
MÓVEL)

Média 01/02/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A prestação de serviços de telefonia fixa 
comutada, para o campus possibilita que os 
servidores deste órgão, no desempenho das 
atribuições regimentais e institucionais, no 
exercício de suas atividades, possam 
permanecer em comunicação, usufruindo 
dos serviços objetos desta licitação.

35 Serviço CONTINUADO 21873
TELEFONIA FIXA 
COMUTADA 
CONVENCIONAL

Serviço Longa Distância Nacional (VC2) 
e (VC3)

Minutos 1800 0,72 1.296,00 -

SERVIÇO 
TELEFÔNICO FIXO 
COMUTADO (FIXO-

FIXO E FIXO-
MÓVEL)

Média 01/02/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A prestação de serviços de telefonia fixa 
comutada, para o campus possibilita que os 
servidores deste órgão, no desempenho das 
atribuições regimentais e institucionais, no 
exercício de suas atividades, possam 
permanecer em comunicação, usufruindo 
dos serviços objetos desta licitação.
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36 Material CONSUMO 224404 FRUTA IN NATURA
FRUTA IN NATURA, TIPO BANANA, 
ESPÉCIE PRATA

QUILOGRAMA 1386 3,00 4.158,00 -
Aquisição de Gêneros 

Alimentícios
Média 01/02/2020 NÃO

Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A oferta da alimentação escolar visa 
contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, o desenvolvimento 
e a melhoria do rendimento escolar dos 
estudantes matriculados (e com frequência 
regular) nos cursos Técnicos em 
Informática e Administração Integrados ao 
Ensino Médio deste campus do IFRS.

37 Material CONSUMO 347380 FRUTA IN NATURA
FRUTA IN NATURA, TIPO GOIABA, 
ESPÉCIE COMUM

QUILOGRAMA 342 4,60 1.573,20 -
Aquisição de Gêneros 

Alimentícios
Média 01/02/2020 NÃO

Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A oferta da alimentação escolar visa 
contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, o desenvolvimento 
e a melhoria do rendimento escolar dos 
estudantes matriculados (e com frequência 
regular) nos cursos Técnicos em 
Informática e Administração Integrados ao 
Ensino Médio deste campus do IFRS.

38 Material CONSUMO 227816 FRUTA IN NATURA
FRUTA IN NATURA, TIPO 
BERGAMOTA, ESPÉCIE PONKAN

QUILOGRAMA 180 2,60 468,00 -
Aquisição de Gêneros 

Alimentícios
Média 01/02/2020 NÃO

Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A oferta da alimentação escolar visa 
contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, o desenvolvimento 
e a melhoria do rendimento escolar dos 
estudantes matriculados (e com frequência 
regular) nos cursos Técnicos em 
Informática e Administração Integrados ao 
Ensino Médio deste campus do IFRS.

39 Material CONSUMO 224425 FRUTA IN NATURA
FRUTA IN NATURA, TIPO 
NECTARINA, ESPÉCIE NACIONAL

QUILOGRAMA 180 5,85 1.053,00 -
Aquisição de Gêneros 

Alimentícios
Média 01/02/2020 NÃO

Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A oferta da alimentação escolar visa 
contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, o desenvolvimento 
e a melhoria do rendimento escolar dos 
estudantes matriculados (e com frequência 
regular) nos cursos Técnicos em 
Informática e Administração Integrados ao 
Ensino Médio deste campus do IFRS.

40 Material CONSUMO 224393 FRUTA IN NATURA
FRUTA IN NATURA, TIPO MAÇÃ, 
ESPÉCIE GALA

QUILOGRAMA 1440 4,70 6.768,00 -
Aquisição de Gêneros 

Alimentícios
Média 01/02/2020 NÃO

Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A oferta da alimentação escolar visa 
contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, o desenvolvimento 
e a melhoria do rendimento escolar dos 
estudantes matriculados (e com frequência 
regular) nos cursos Técnicos em 
Informática e Administração Integrados ao 
Ensino Médio deste campus do IFRS.

41 Material CONSUMO 150631 BISCOITO BISCOITO, NOME BISCOITO
EMBALAGEM 
00000250,00 G

1255 6,95 8.722,25 -
Aquisição de Gêneros 

Alimentícios
Média 01/02/2020 NÃO

Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A oferta da alimentação escolar visa 
contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, o desenvolvimento 
e a melhoria do rendimento escolar dos 
estudantes matriculados (e com frequência 
regular) nos cursos Técnicos em 
Informática e Administração Integrados ao 
Ensino Médio deste campus do IFRS.

42 Material CONSUMO 235770 BOLO ALIMENTÍCIO
BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CUCA, 
TIPO SEM RECHEIO, PESO 500 G

UNIDADE 360 7,05 2.538,00 -
Aquisição de Gêneros 

Alimentícios
Média 01/02/2020 NÃO

Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A oferta da alimentação escolar visa 
contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, o desenvolvimento 
e a melhoria do rendimento escolar dos 
estudantes matriculados (e com frequência 
regular) nos cursos Técnicos em 
Informática e Administração Integrados ao 
Ensino Médio deste campus do IFRS.

43 Material CONSUMO 130915
SALGADOS 
DIVERSOS

SALGADOS DIVERSOS, NOME 
SALGADOS DIVERSOS

UNIDADE 907 6,90 6.258,30 -
Aquisição de Gêneros 

Alimentícios
Média 01/02/2020 NÃO

Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A oferta da alimentação escolar visa 
contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, o desenvolvimento 
e a melhoria do rendimento escolar dos 
estudantes matriculados (e com frequência 
regular) nos cursos Técnicos em 
Informática e Administração Integrados ao 
Ensino Médio deste campus do IFRS.



Nº 
do 

Item

Tipo do
item

Subitem
Código

do 
item

Descrição
Descrição

sucinta do objeto
Unidade de

fornecimento

Quantidade
a ser 

contratada 
ou 

adquirida

Estimativa
preliminar 

do valor 
(R$)

Estimativa
preliminar 

do valor 
total (R$)

Ação
orçamentária

Vinculado ao
grupo

Grau de 
prioridade

da 
contratação 

ou 
aquisição

Data 
desejada

para 
contratação 

ou 
aquisição

Renovação
de 

contrato

Unidade
responsável

Tem 
vinculação

ou 
dependência 
com outro 

item

Situação
Justificativa para aquisição ou 

contratação

44 Material CONSUMO 6262 BOLO ALIMENTÍCIO
BOLO ALIMENTÍCIO, NOME BOLO 
ALIMENTICIO / TORTA

EMBALAGEM 
00000200,00 G

342 6,50 2.223,00 -
Aquisição de Gêneros 

Alimentícios
Média 01/02/2020 NÃO

Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A oferta da alimentação escolar visa 
contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, o desenvolvimento 
e a melhoria do rendimento escolar dos 
estudantes matriculados (e com frequência 
regular) nos cursos Técnicos em 
Informática e Administração Integrados ao 
Ensino Médio deste campus do IFRS.

45 Material CONSUMO 130915
SALGADOS 
DIVERSOS

SALGADOS DIVERSOS, NOME 
SALGADOS DIVERSOS

UNIDADE 991 7,60 7.531,60 -
Aquisição de Gêneros 

Alimentícios
Média 01/02/2020 NÃO

Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A oferta da alimentação escolar visa 
contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, o desenvolvimento 
e a melhoria do rendimento escolar dos 
estudantes matriculados (e com frequência 
regular) nos cursos Técnicos em 
Informática e Administração Integrados ao 
Ensino Médio deste campus do IFRS.

46 Material CONSUMO 130915
SALGADOS 
DIVERSOS

SALGADOS DIVERSOS, NOME 
SALGADOS DIVERSOS

UNIDADE 7200 1,75 12.600,00 -
Aquisição de Gêneros 

Alimentícios
Média 01/02/2020 NÃO

Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A oferta da alimentação escolar visa 
contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, o desenvolvimento 
e a melhoria do rendimento escolar dos 
estudantes matriculados (e com frequência 
regular) nos cursos Técnicos em 
Informática e Administração Integrados ao 
Ensino Médio deste campus do IFRS.

47 Material CONSUMO 150375 SUCO SUCO, NOME SUCO LITRO 1160 20,68 23.988,80 -
Aquisição de Gêneros 

Alimentícios
Média 01/02/2020 NÃO

Direção de 
Ensino

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A oferta da alimentação escolar visa 
contribuir para a formação de hábitos 
alimentares saudáveis, o desenvolvimento 
e a melhoria do rendimento escolar dos 
estudantes matriculados (e com frequência 
regular) nos cursos Técnicos em 
Informática e Administração Integrados ao 
Ensino Médio deste campus do IFRS.

48 Material CONSUMO 233961
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR, 
TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E 
ROSCÁVEL, BITOLA LADO 
ROSCÁVEL 1, BITOLA LADO 
SOLDÁVEL 32, APLICAÇÃO REDE 
HIDRÁULICA E ESGOTO

UNIDADE 5 1,40 7,00 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

49 Material CONSUMO 373921
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR 
COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, 
TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, 
APLICAÇÃO CAIXA D´ÁGUA, 
BITOLA II 32 MM X 1

UNIDADE 5 15,30 76,50 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

50 Material CONSUMO 266924
ADESIVO CONEXÃO 
HIDRÁULICA

ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, 
PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS 
FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO TUBOS 
E CONEXÕES DE PVC, 
APRESENTAÇÃO FRASCO, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
COM PINCEL APLICADOR

FRASCO 
00000175,00 G

5 13,68 68,40 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

51 Material CONSUMO 266924
ADESIVO CONEXÃO 
HIDRÁULICA

ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA, 
PRAZO VALIDADE 1 ANO APÓS 
FABRICAÇÃO, APLICAÇÃO TUBOS 
E CONEXÕES DE PVC, 
APRESENTAÇÃO FRASCO, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
COM PINCEL APLICADOR

BISNAGA 
00000075,00 G

5 8,90 44,50 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

52 Material CONSUMO 242327
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO BUCHA 
REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO 
ROSCÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA ROSCÁVEL 
ENTRADA 3/4, BITOLA ROSCÁVEL 
SAÍDA 1/2

UNIDADE 5 0,88 4,40 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.
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53 Material CONSUMO 242325
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO BUCHA 
REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO 
ROSCÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA ROSCÁVEL 
ENTRADA 1, BITOLA ROSCÁVEL 
SAÍDA 3/4

UNIDADE 5 3,18 15,90 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

54 Material CONSUMO 260872
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 60 MM

UNIDADE 5 8,92 44,60 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

55 Material CONSUMO 236907
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO JOELHO 45¨, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 
100 MM

UNIDADE 5 6,51 32,55 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

56 Material CONSUMO 236902
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO JOELHO 90¨, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 
100 MM

UNIDADE 5 6,94 34,70 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

57 Material CONSUMO 247695
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 50 MM

UNIDADE 5 3,14 15,70 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

58 Material CONSUMO 257499
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO CURVA 90¨, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 20 MM

UNIDADE 5 2,70 13,50 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

59 Material CONSUMO 247902
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO CURVA 90¨, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 32 MM

UNIDADE 5 6,39 31,95 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

60 Material CONSUMO 240418
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO JOELHO 90¨, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 20 MM

UNIDADE 10 0,54 5,40 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

61 Material CONSUMO 240422
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO JOELHO 90¨, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 25 MM

UNIDADE 10 1,19 11,90 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

62 Material CONSUMO 240421
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO JOELHO 90¨, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 32 MM

UNIDADE 10 2,18 21,80 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

63 Material CONSUMO 242876
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 32 MM

UNIDADE 10 1,39 13,90 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.
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64 Material CONSUMO 341994
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC, TIPO EMENDA, 
APLICAÇÃO CALHA, DRENAGEM 
PREDIAL, COR BRANCA, 
REFERÊNCIA DN 125

UNIDADE 10 31,87 318,70 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

65 Material CONSUMO 240479
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO 
SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO 
SOLDÁVEL, BITOLA LADO 
SOLDÁVEL 40 MM, APLICAÇÃO 
REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, 
BITOLA 40 X 40MM

UNIDADE 5 3,68 18,40 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

66 Material CONSUMO 231493 LIXA

LIXA, MATERIAL CARBURETO 
SILÍCIO, TIPO LIXA D´ÁGUA, 
APRESENTAÇÃO FOLHA, TIPO 
GRÃO 220, COMPRIMENTO 275, 
LARGURA 225

UNIDADE 100 1,08 108,00 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

67 Material CONSUMO 295943
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO PLUG, TIPO 
FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 1 1/2´

UNIDADE 5 6,38 31,90 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

68 Material CONSUMO 239035
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO PLUG, TIPO 
FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 1/2´

UNIDADE 5 0,60 3,00 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

69 Material CONSUMO 351409
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 
LADO SOLDÁVEL 25, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

UNIDADE 10 0,97 9,70 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

70 Material CONSUMO 240534
TUBO PVC 
SOLDÁVEL

TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
SANITÁRIA, COR BRANCA, 
DIÂMETRO NOMINAL 75, 
COMPRIMENTO 6, MATERIAL PVC 
RÍGIDO

TUBO 
00000006,00 M

3 54,35 163,05 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

71 Material CONSUMO 214187 UNIÃO SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL 
PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 
DIÂMETRO 50, COMPRIMENTO 
TOTAL 68, ALTURA 87,50, PESO 245, 
NORMAS TÉCNICAS NBR 5.648

UNIDADE 5 30,00 150,00 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

72 Material CONSUMO 351458
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO JOELHO 90¨, TIPO 
FIXAÇÃO PONTA E BOLSA, 
APLICAÇÃO INSTALAÇÕES 
ESGOTO, NORMAS TÉCNICAS NBR 
5688, BITOLA I 150

UNIDADE 5 49,18 245,90 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

73 Material CONSUMO 328795
MANGUEIRA 
HIDRÁULICA

MANGUEIRA HIDRÁULICA, 
COMPRIMENTO 100, MATERIAL 
BORRACHA, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM ENGATE 
ROSQUEADOR, APLICAÇÃO 
IRRIGAÇÃO, COR PRETA, 
ESPESSURA PAREDE 2, BITOLA 3/4

ROLO 
00000100,00 M

1 144,88 144,88 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.
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74 Material CONSUMO 214209
TÊ - CONEXÃO 
PARA TUBOS E 
CANOS - SOLDÁVEL

TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E 
CANOS - SOLDÁVEL, MATERIAL 
PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 
DIÂMETRO ENTRADA 25, 
DIÂMETRO SAÍDA 20, 
COMPRIMENTO TOTAL 63, ALTURA 
31, PESO 37, NORMAS TÉCNICAS 
NBR 5.648, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS DE REDUÇÃO 90¨

UNIDADE 10 2,50 25,00 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

75 Material CONSUMO 214731
TUBO PVC 
SOLDÁVEL

TUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
HIDRÁULICA, COR MARROM, 
DIÂMETRO NOMINAL 25, 
COMPRIMENTO 6, COMPRIMENTO 
BOLSA 32, ESPESSURA PAREDES 
1,70, PRESSÃO 7,50 KGF/CM2 A 20¨C

TUBO 
00000006,00 M

5 17,13 85,65 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

76 Material CONSUMO 233972 TUBO PLÁSTICO
TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, 
DIÂMETRO 100, COMPRIMENTO 6, 
APLICAÇÃO ESGOTO

UNIDADE 10 63,29 632,90 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

77 Material CONSUMO 432117 TUBO PLÁSTICO
TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, 
DIÂMETRO 150, COMPRIMENTO 6, 
APLICAÇÃO ESGOTO

UNIDADE 10 100,87 1.008,70 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

78 Material CONSUMO 299424 TUBO PLÁSTICO
TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, 
DIÂMETRO 200, COMPRIMENTO 6, 
APLICAÇÃO ESGOTO

UNIDADE 5 184,80 924,00 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

79 Material CONSUMO 349815
VÁLVULA 
DESCARGA

VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL 
LATÃO, BITOLA 1 1/2, APLICAÇÃO 
VASO SANITÁRIO, TIPO 
ROSCÁVEL, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS ACIONAMENTO 
HIDROMECÂNICO E REGISTRO 
INTEGRADO

UNIDADE 10 101,01 1.010,10 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

80 Material CONSUMO 264981
VÁLVULA 
DESCARGA

VÁLVULA DESCARGA, MATERIAL 
METAL, TRATAMENTO 
SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 
1/2, APLICAÇÃO MICTÓRIO, TIPO 
ROSCÁVEL

UNIDADE 5 156,60 783,00 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

81 Material CONSUMO 253381
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 40 
MM

UNIDADE 5 2,74 13,70 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

82 Material CONSUMO 236706
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO JOELHO 45¨, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, 
BITOLA 50 MM

UNIDADE 5 3,11 15,55 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

83 Material CONSUMO 353504
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC, TIPO LUVA 
SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO 
SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES ESGOTO, BITOLA 
100

UNIDADE 5 5,39 26,95 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

84 Material CONSUMO 351393
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA, NORMAS 
TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA I 100 
X 100

UNIDADE 5 14,30 71,50 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.
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85 Material CONSUMO 351400
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA, NORMAS 
TÉCNICAS NBR 5688, BITOLA I 150 
X 150

UNIDADE 5 59,80 299,00 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

86 Material CONSUMO 257500
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO CURVA 90¨, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 25 MM

UNIDADE 5 2,73 13,65 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

87 Material CONSUMO 237366
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO CURVA 90¨, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 50 MM

UNIDADE 5 2,24 11,20 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

88 Material CONSUMO 260075
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO LUVA DE 
REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO 
SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 25 X 20 MM

UNIDADE 5 1,47 7,35 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

89 Material CONSUMO 351409
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 
LADO SOLDÁVEL 25, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

UNIDADE 5 1,29 6,45 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

90 Material CONSUMO 341994
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC, TIPO EMENDA, 
APLICAÇÃO CALHA, DRENAGEM 
PREDIAL, COR BRANCA, 
REFERÊNCIA DN 125

UNIDADE 5 31,22 156,10 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

91 Material CONSUMO 236910
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO JUNÇÃO 
SIMPLES, TIPO FIXAÇÃO 
SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÃO SANITÁRIA, BITOLA 
50 X 50 MM

UNIDADE 5 9,38 46,90 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

92 Material CONSUMO 265059 REGISTRO ESFERA

REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC 
RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL PARA 
ÁGUA, BITOLA 32, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
COM ANEL DE VEDAÇÃO EM 
BORRACHA, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

UNIDADE 5 35,15 175,75 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

93 Material CONSUMO 233970 TUBO PLÁSTICO
TUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, 
DIÂMETRO 40, COMPRIMENTO 6, 
APLICAÇÃO ESGOTO

UNIDADE 5 20,87 104,35 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

94 Material CONSUMO 362929
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL POLIETILENO, TIPO 
UNIÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, 
APLICAÇÃO INSTALAÇÃO 
HIDRÁULICA, BITOLA 20

UNIDADE 5 6,13 30,65 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

95 Material CONSUMO 396870 UNIÃO SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL 
PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 
DIÂMETRO 25, APLICAÇÃO 
HIDRÁULICA

UNIDADE 10 6,16 61,60 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.
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96 Material CONSUMO 396869 UNIÃO SOLDÁVEL

UNIÃO SOLDÁVEL, MATERIAL 
PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 
DIÂMETRO 32, APLICAÇÃO 
HIDRÁULICA

UNIDADE 10 15,93 159,30 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

97 Material CONSUMO 248772
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 
LADO SOLDÁVEL 20, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA

UNIDADE 5 1,53 7,65 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

98 Material CONSUMO 242783
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 25 MM

UNIDADE 5 1,48 7,40 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

99 Material CONSUMO 248773
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 
LADO SOLDÁVEL 32, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA

UNIDADE 5 1,90 9,50 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

100 Material CONSUMO 260870
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO CAP, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 50 MM

UNIDADE 5 7,27 36,35 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

101 Material CONSUMO 270388
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 
LADO SOLDÁVEL 40, APLICAÇÃO 
REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, COR 
MARROM

UNIDADE 5 1,20 6,00 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

102 Material CONSUMO 245133
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO LUVA, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 20 MM

UNIDADE 5 0,66 3,30 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

103 Material CONSUMO 351416
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 
LADO SOLDÁVEL 32, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

UNIDADE 5 3,78 18,90 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

104 Material CONSUMO 374822
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO TÊ, TIPO 
FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA 
LADO SOLDÁVEL 20, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

UNIDADE 5 1,00 5,00 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

105 Material CONSUMO 355256
ENGATE 
HIDRÁULICO

ENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL 
PVC FLEXÍVEL, BITOLA 1/2, 
COMPRIMENTO 50, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA

UNIDADE 5 5,37 26,85 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.
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106 Material CONSUMO 296245
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO LUVA DE 
REDUÇÃO, TIPO FIXAÇÃO 
SOLDÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA I 32 X 25

UNIDADE 5 3,40 17,00 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

107 Material CONSUMO 239036
CONEXÃO 
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, 
MATERIAL PVC - CLORETO DE 
POLIVINILA, TIPO PLUG, TIPO 
FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA 
FRIA, BITOLA 3/4´

UNIDADE 10 1,10 11,00 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

108 Material CONSUMO 265056 REGISTRO ESFERA

REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC 
RÍGIDO, TIPO SOLDÁVEL PARA 
ÁGUA, BITOLA 25, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
COM ANEL DE VEDAÇÃO EM 
BORRACHA, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

UNIDADE 5 20,01 100,05 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

109 Material CONSUMO 298069 REGISTRO ESFERA

REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC 
RÍGIDO, TIPO VS, BITOLA 20 MM, 
APLICAÇÃO INSTALAÇÃO 
HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO 
SOLDÁVEL

UNIDADE 5 20,17 100,85 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

110 Material CONSUMO 425560 REGISTRO ESFERA

REGISTRO ESFERA, MATERIAL 
METAL CROMADO, TIPO MANUAL, 
BITOLA 1/2´, TIPO FIXAÇÃO 
ROSCÁVEL

UNIDADE 5 39,96 199,80 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

111 Material CONSUMO 372829 TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES 
ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, 
PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR-, 
ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO 
VISCOSO, COR BRANCA, TIPO 
ACABAMENTO FOSCO, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
APLICAÇÃO INTERNA/EXTERNA

BALDE 
00000018,00 L

5 359,53 1.797,65 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

112 Material CONSUMO 444657 MOLDURA TETO
MOLDURA TETO, MATERIAL PVC, 
LARGURA 10, ALTURA 0,80, 
COMPRIMENTO 6

UNIDADE 10 28,12 281,20 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

113 Material CONSUMO 39950
PARAFUSO 
METÁLICO

PARAFUSO METÁLICO, NOME 
PARAFUSO METALICO - PARA 
FORRO, 4,2 X 13MM PONTA 
AGULHA

UNIDADE 10 61,08 610,80 -
Aquisição de Material 

Hidráulico e de 
Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa compra: - Manter a 
integridade física dos prédios, instalações e 
demais bens móveis e imóveis, evitando 
depredação, violação; - Zelar pela 
manutenção do patrimônio público.

Total: 100 item(s)
Valor total de itens: R$ 1.168.135,19



Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.
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114 Material CONSUMO 216956 BRITA
BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO 
BRITA 0

METRO 
CÚBICO

10 42,95 429,50 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

115 Material CONSUMO 216954 AREIA AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA
METRO 
CÚBICO

10 58,93 589,30 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

116 Material CONSUMO 233636
CIMENTO 
PORTLAND

CIMENTO PORTLAND, MATERIAL POZOLÂNICO, TIPO 
CPIV-32

SACO 
00000050,00 KG

10 23,80 238,00 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

117 Material CONSUMO 224865
EMULSÃO 
ASFÁLTICA

EMULSÃO ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO BÁSICA 
HIDROSSILICATO CÁLCIO E SILICA DIATOMÁCEA, 
ASPECTO FÍSICO PASTOSO, DENSIDADE 1.260, COR 
PRETA, ODOR INODORO, GRAU INFLAMABILIDADE 
320, NORMAS TÉCNICAS NBR 1.618-E, APLICAÇÃO 
IMPERMEABILIZANTE PARA ISOLAMENTO TÉRMICO

BALDE 
00000018,00 L

3 232,28 696,84 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

118 Material CONSUMO 236987
VERGALHÃO 
ARMAÇÃO 
CONCRETO

VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL 
FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO 12, BITOLA 5/16, 
APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES

BARRA 
00000012,00 M

10 30,52 305,20 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

119 Material CONSUMO 236991
VERGALHÃO 
ARMAÇÃO 
CONCRETO

VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL 
FERRO, TIPO CA-60, COMPRIMENTO 12, PESO 1,31, 
APLICAÇÃO ARMAÇÃO VIGAS/PILARES E LAJES, 
DIÂMETRO 4,2

BARRA 
00000012,00 M

10 6,19 61,90 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.
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120 Material CONSUMO 225308 ARAME
ARAME, MATERIAL FERRO, BITOLA 16, APLICAÇÃO 
ARMAÇÃO CONCRETO, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS RECOZIDO

QUILOGRAMA 5 8,67 43,35 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

121 Material CONSUMO 331410
MADEIRA 
CONSTRUÇÃO

MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA PINUS, 
FORMATO TÁBUA, COMPRIMENTO 2,70, LARGURA 30, 
ESPESSURA 2,50, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL EM 
GERAL

UNIDADE 20 25,62 512,40 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

122 Material CONSUMO 214390
PREGO COM 
CABEÇA DUPLA

PREGO COM CABEÇA DUPLA, MATERIAL ARAME 
PARA PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, 
DISTÂNCIA ENTRE CABEÇAS 5, TIPO CORPO LISO, 
TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL 
POLIDO, BITOLA 17 X 27

PACOTE 
00000001,00 KG

2 17,55 35,10 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

123 Material CONSUMO 214385
PREGO COM 
CABEÇA

PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA 
PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO 
CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO 
SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 17 X 27

PACOTE 
00000001,00 KG

2 12,22 24,44 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

124 Material CONSUMO 271931 TIJOLO

TIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, 
COMPRIMENTO 19, LARGURA 14, ESPESSURA 9, 
QUANTIDADE FUROS 6, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO 
CIVIL

UNIDADE 1000 0,45 450,00 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

125 Material CONSUMO 214384
PREGO COM 
CABEÇA

PREGO COM CABEÇA, MATERIAL ARAME PARA 
PREGO, TIPO CABEÇA CÔNICA AXADREZADA, TIPO 
CORPO LISO, TIPO PONTA DIAMANTE, ACABAMENTO 
SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 19 X 39

QUILOGRAMA 2 9,69 19,38 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

126 Material CONSUMO 237554 TELHA
TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO 
ONDULADA, COMPRIMENTO 244, LARGURA 110, 
ESPESSURA 6

UNIDADE 10 45,93 459,30 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.
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127 Material CONSUMO 315172 ARGAMASSA

ARGAMASSA, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADOS 
MINERAIS E ADITIVOS, APLICAÇÃO ASSENTAMENTO 
DE CERÂMICA EM PAREDES E PISO, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLANTE DE USO 
EXTERNO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO AC II, NORMAS 
TÉCNICAS NBR 14081

SACO 
00000020,00 KG

5 19,39 96,95 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

128 Material CONSUMO 216957 BRITA
BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO 
BRITA 1

METRO 
CÚBICO

5 81,59 407,95 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

129 Material CONSUMO 216958 BRITA
BRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO 
BRITA 2

METRO 
CÚBICO

5 81,48 407,40 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

130 Material CONSUMO 255573 FORRO TETO
FORRO TETO, MATERIAL MADEIRA ANGELIM, 
LARGURA 100, ESPESSURA 10, APLICAÇÃO FORRO 
TETO

METRO 
QUADRADO

20 32,31 646,20 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

131 Material CONSUMO 262732
TINTA 
DEMARCAÇÃO 
SINALIZAÇÃO

TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE ÁGUA, 
COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO 
APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO 
MARCAÇÃO FAIXAS EM PISO, ASFALTO E 
SINALIZAÇÃO

LATA 
00000018,00 L

5 224,08 1.120,40 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

132 Material CONSUMO 353764
FITA 
SINALIZAÇÃO

FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, 
COMPRIMENTO 200, LARGURA 7, COR PRETA E 
AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO E 
ISOLAMENTO

ROLO 
00000020,00 M

3 30,67 92,01 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

133 Material CONSUMO 264713 SABONETEIRA

SABONETEIRA, MATERIAL SUPORTE PLÁSTICO ABS, 
MATERIAL RESERVATÓRIO PLÁSTICO ABS, 
ACABAMENTO SUPERFICIAL SUPORTE PLÁSTICO 
ABS, ALTURA 28,7, LARGURA 12,50, CAPACIDADE 900

UNIDADE 20 28,85 577,00 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.
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134 Material CONSUMO 340702
DISPENSER PAPEL 
TOALHA

DISPENSER PAPEL TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO 
ABS, TIPO INTERFOLHA, COR BRANCA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR E CHAVE, 
DIMENSÕES 260 X 315 X 125

UNIDADE 20 190,45 3.809,00 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

135 Material CONSUMO 337578
DISPENSER PAPEL 
HIGIÊNICO

DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL BASE 
PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, APLICAÇÃO PAPEL 
INTERCALADO, ALTURA 30, LARGURA 25, 
PROFUNDIDADE 12, PESO APROXIMADO 650

UNIDADE 20 33,10 662,00 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

136 Material CONSUMO 354740 FECHADURA

FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO 
SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES 2 CHAVES 
EM LATÃO NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO 
INTERNA/EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA

UNIDADE 10 52,54 525,40 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

137 Material CONSUMO 404415
PARAFUSO ROSCA 
MADEIRA

PARAFUSO ROSCA MADEIRA, MATERIAL AÇO 
CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL 
BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA 
PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 4,50, COMPRIMENTO 50

CAIXA 
00000500,00 UN

2 35,09 70,18 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

138 Material CONSUMO 309294 FITA ADESIVA

FITA ADESIVA, MATERIAL ESPUMA ADESIVA EM 
ACRÍLICO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 12, 
COMPRIMENTO 20, COR CINZA, APLICAÇÃO 
MULTIUSO

ROLO 
00000010,00 M

5 42,36 211,80 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

139 Material CONSUMO 360415
FILTRO 
PURIFICAÇÃO 
ÁGUA

FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA, MATERIAL PVC, VAZÃO 
20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELEMENTO 
POLIPROPILENO, TIPO USO DESCARTÁVEL, 
APLICAÇÃO BEBEDOURO LÍDER MGF 50, 
CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 20, CONSUMO 1/8, 
TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110

UNIDADE 10 26,12 261,20 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

140 Material CONSUMO 60631
SILICONE 
ADESIVO

SILICONE ADESIVO, NOME SILICONE PARA ADESAO, 
TUBO 280ML

UNIDADE 10 20,66 206,60 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.
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141 Material CONSUMO 441912 TINTA ESMALTE

TINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO BRILHANTE, 
COR VINHO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES MADEIRA E 
METAL/INTERIORES/EXTERIORES., ASPECTO FÍSICO 
LÍQUIDO E VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
DILUIÇÃO COM ÁGUA

GALÃO 
00000003,60 L

10 85,67 856,70 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

142 Material CONSUMO 51306 PORTAS PORTAS, NOME PORTA UNIDADE 2 95,03 190,06 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

143 Material CONSUMO 389890 ESPUMA

ESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO 
SPRAY, APLICAÇÃO VEDAÇÃO SUPERFÍCIES LISAS E 
POROSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
EXPANSIVA

TUBO 
00000500,00 ML

20 18,81 376,20 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

144 Material CONSUMO 399786
MADEIRA 
CONSTRUÇÃO

MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, 
FORMATO CAIBRO, COMPRIMENTO 5, LARGURA 14, 
ESPESSURA 4,60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
TRATAMENTO CONTRA CUPINS

UNIDADE 20 74,17 1.483,40 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

145 Material CONSUMO 308921 PLACA MADEIRA
PLACA MADEIRA, TIPO MDF, COMPRIMENTO 2,75, 
LARGURA 1,83, ESPESSURA 15, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS CRU

UNIDADE 5 154,33 771,65 -

Aquisição de 
Material 

Hidráulico e 
de 

Construção

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com essa 
compra: - Manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; - 
Zelar pela manutenção do 
patrimônio público.

146 Material CONSUMO 20907
PROTETOR DE 
CABO

PROTETOR DE CABO, NOME PROTETOR DE CABO 
ABRAÇADEIRA MATERIAL PVC anti-chama rígido NBR 
6150, BITOLA 3/4 POL, COR CINZA, com bucha de nylon de 
8 mm e parafuso Chipboard (Auto-Perfurante) compatível para 
fixação de eletroduto de PVC em INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS.

UNIDADE 50 2,65 132,50 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.
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147 Material CONSUMO 20907
PROTETOR DE 
CABO

PROTETOR DE CABO, NOME PROTETOR DE CABO 
ADAPTADOR CONDULETE, PVC, CINZA, 3/4

UNIDADE 50 3,66 183,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

148 Material CONSUMO 20907
PROTETOR DE 
CABO

PROTETOR DE CABO, NOME PROTETOR DE CABO 
Adaptador Reverso 2P+T 15A/250V

UNIDADE 50 9,88 494,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

149 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Cabo PP 2 x 1,5 mm² 750v

ROLO 100 M 2 195,00 390,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

150 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Cabo PP 2 x 2,5 mm² 750v

ROLO 100 M 3 261,00 783,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

151 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Cabo PP 4 x 4,0 mm² 750v

ROLO 100 M 3 769,40 2.308,20 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.



Nº 
do 

Item

Tipo do
item

Subitem
Código
do item

Descrição
Descrição

sucinta do objeto
Unidade de

fornecimento

Quantidade
a ser 

contratada 
ou adquirida

Estimativa
preliminar 

do valor 
(R$)

Estimativa
preliminar 

do valor 
total (R$)

Ação
orçamentária

Vinculado ao
grupo

Grau de 
prioridade

da 
contratação 
ou aquisição

Data 
desejada

para 
contratação 
ou aquisição

Renovação
de contrato

Unidade
responsável

Tem 
vinculação

ou 
dependência 
com outro 

item

Situação
Justificativa para 

aquisição ou contratação

152 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Caixa para Condulete 3/4 sem 
rosca, cor branca

UNIDADE 50 3,75 187,50 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

153 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO CAIXA SISTEMA X 
75X75X41MM alta 4 SAÍDAS branca

UNIDADE 10 57,47 574,70 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

154 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Canaleta  sistema X barra com 
adesivo para fixação 2x1x200cm

BARRA 50 5,80 290,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

155 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Canaleta de Sobrepor com 
Divisória e tampa, dupla tipo D, medindo aproximadamente 
73X25X3000MM, totalmente em alumínio, cor branca

UNIDADE 10 211,21 2.112,10 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

156 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO CINTA BRAÇADEIRA PARA 
POSTE CIRCULAR 130MM

UNIDADE 5 23,95 119,75 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.
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157 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO CINTA BRAÇADEIRA PARA 
POSTE CIRCULAR 150MM

UNIDADE 5 22,27 111,35 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

158 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO CINTA BRAÇADEIRA PARA 
POSTE CIRCULAR 190 MM

UNIDADE 5 29,82 149,10 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

159 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO CINTA BRAÇADEIRA PARA 
POSTE DUPLO T DIMENSÃO 270 mm X 155 mm

UNIDADE 5 51,45 257,25 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

160 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO CINTA BRAÇADEIRA PARA 
POSTE DUPLO T DIMENSÃO 330 mm X 110 mm

UNIDADE 5 58,51 292,55 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

161 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO CINTA BRAÇADEIRA PARA 
POSTE DUPLO T DIMENSÃO 350 mm X 215 mm

UNIDADE 5 60,19 300,95 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.
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162 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Condulete com cinco entradas em 
PVC anti-chama rígido NBR 6150 montado composto com 
dois adaptadores para eletroduto de 3/4 pol, em PVC, uma 
tomada NBR padrão brasileiro 14136 e sua respectiva tampa, o 
conjunto na cor cinza.

UNIDADE 50 12,16 608,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

163 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Conjunto de Tomada 2P + T 10A 
250V

UNIDADE 10 8,00 80,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

164 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Conjunto de Tomada 2P + T 20A 
250V

UNIDADE 10 14,99 149,90 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

165 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Curva 90° eletroduto pvc 1/2 cor 
cinza com bolsa

UNIDADE 50 5,62 281,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

166 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Curva 90° eletroduto pvc 1/2 cor 
cinza com bolsa

UNIDADE 50 5,62 281,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.
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167 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO CURVA ELETRODUTO, 
ANGULAÇÃO 90º, TIPO ENCAIXE, MATERIAL PVC 
RÍGIDO, COR CINZA,DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL

UNIDADE 100 4,00 400,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

168 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor monopolar curva de 
disparo C corrente nominal 10A

UNIDADE 2 75,00 150,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

169 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor monopolar curva de 
disparo C corrente nominal 15A

UNIDADE 2 7,40 14,80 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

170 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor monopolar curva de 
disparo C corrente nominal 20A

UNIDADE 2 50,00 100,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

171 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor monopolar curva de 
disparo C corrente nominal 30A

UNIDADE 2 13,05 26,10 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.
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172 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor monopolar curva de 
disparo C corrente nominal 35A

UNIDADE 2 66,00 132,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

173 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor monopolar curva de 
disparo C corrente nominal 40A

UNIDADE 2 16,50 33,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

174 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor monopolar curva de 
disparo C corrente nominal 50A

UNIDADE 2 56,05 112,10 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

175 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor monopolar curva de 
disparo C corrente nominal 70A

UNIDADE 2 20,90 41,80 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

176 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor tripolar curva de 
disparo C corrente nominal 15A

UNIDADE 2 37,71 75,42 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.
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177 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor tripolar curva de 
disparo C corrente nominal 20A

UNIDADE 2 50,00 100,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

178 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor tripolar curva de 
disparo C corrente nominal 30A

UNIDADE 2 47,36 94,72 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

179 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor tripolar curva de 
disparo C corrente nominal 35A

UNIDADE 2 66,00 132,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

180 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor tripolar curva de 
disparo C corrente nominal 40A

UNIDADE 2 74,39 148,78 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

181 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Disjuntor tripolar curva de 
disparo C corrente nominal 50A

UNIDADE 2 75,00 150,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.
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182 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Eletroduto em PVC anti-chama 
rígido NBR 6150 3/4 sem rosca em ambas as pontas barra de 3 
metros na cor cinza.

BARRA 50 4,00 200,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

183 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO ESPELHO PARA TOMADA 
DUPLA DE EMBUTIR EXAGONAL

UNIDADE 10 6,30 63,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

184 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Filtro de Linha, 4 Tomadas 
Bivolt, 10A, Preto, cabo de 3 Metros

UNIDADE 10 50,00 500,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

185 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Fio condutor 1,5 mm² cor 
azul 750v flexivel

ROLO 100 M 5 73,00 365,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

186 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Fio condutor 1,5 mm² cor 
preta 750v flexivel

ROLO 100 M 5 75,00 375,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.
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187 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Fio condutor 1,5 mm² cor 
verde 750v flexivel

ROLO 100 M 5 72,71 363,55 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

188 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Fio condutor 1,5 mm² cor 
vermelha 750v flexivel

ROLO 100 M 5 76,40 382,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

189 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Fio condutor 2,5 mm² cor 
preta 750v flexivel

ROLO 100 M 5 92,00 460,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

190 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Fio condutor 2,5 mm² cor 
verde 750v flexivel

ROLO 100 M 5 70,98 354,90 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

191 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Fio condutor 2,5 mm² cor 
vermelha 750v flexivel

ROLO 100 M 5 77,00 385,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.
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do 
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192 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Fio condutor 4,0 mm² cor 
azul 750v flexivel

ROLO 100 M 5 185,00 925,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

193 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Fio condutor 4,0 mm² cor 
vermelha 750v flexivel

ROLO 100 M 5 190,00 950,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

194 Material CONSUMO 22063

CABO ELETRICO 
COM 
COMPLEMENTO 
PARA 
DISTRIBUICAO

CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA 
DISTRIBUICAO, NOME CABO ELETRICO COM 
COMPLEMENTO PARA DISTR Fio Paralelo flexivel 2 x 1,5 
mm² 750v na cor branco rolo de 100 metros

ROLO 100 M 2 124,80 249,60 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

195 Material CONSUMO 314663
FITA ISOLANTE 
ELÉTRICA

FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COMPRIMENTO 10, 
LARGURA 19, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA 
TENSÃO

ROLO 
00000010,00 M

5 20,00 100,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

196 Material CONSUMO 321185
FITA ISOLANTE 
ELÉTRICA

FITA ISOLANTE ELÉTRICA, COR AMARELA, 
COMPRIMENTO 20, LARGURA 19

ROLO 
00000020,00 M

20 5,00 100,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.



Nº 
do 

Item

Tipo do
item

Subitem
Código
do item

Descrição
Descrição

sucinta do objeto
Unidade de

fornecimento

Quantidade
a ser 

contratada 
ou adquirida

Estimativa
preliminar 

do valor 
(R$)

Estimativa
preliminar 

do valor 
total (R$)

Ação
orçamentária

Vinculado ao
grupo

Grau de 
prioridade

da 
contratação 
ou aquisição

Data 
desejada

para 
contratação 
ou aquisição

Renovação
de contrato

Unidade
responsável

Tem 
vinculação

ou 
dependência 
com outro 

item

Situação
Justificativa para 

aquisição ou contratação

197 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Interruptor 2 tomadas 10A 250v, 
para uso em caixa de condulete, cor branca

UNIDADE 10 4,89 48,90 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

198 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Interruptor interno 2 teclas padrão 
ABNT NBR 14.136 c/ tampa e parafusos cor cinza

UNIDADE 10 6,61 66,10 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

199 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Interruptor Simples + 1 Tomada 
2p+T 10A 250V

UNIDADE 10 15,57 155,70 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

200 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Interuptor Duplo + 1 Tomada 
2p+T 10A 250V

UNIDADE 10 6,70 67,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

201 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Lâmpada Led Tubular 18w Bivolt 
6500k 120CM cor da luz Branco Frio

UNIDADE 200 40,98 8.196,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.
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202 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Lampada vapor metalico 400w -
220v tubular rosca E-40

UNIDADE 10 58,00 580,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

203 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO LampadaTubular Led T8, bivolt 
120cm 18w Branco 6000k 1600 Lumens - Durabilidade 
30.000horas

UNIDADE 200 30,00 6.000,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

204 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Luminária LED Pública Para 
Poste de Rua 50W IP65 BivoltTemperatura de cores: 6000K-
6500k - Branco Frio Dimensões: 53x23x10cm Ângulo de 
abertura: 120° Eficiência luminosa:110Lm/W Tensão de 
trabalho: 85 -265V AC Potência: 50W Encaixe para o braço do 
poste: diâmetro minimo de 50mm Resistente a água.

UNIDADE 5 796,53 3.982,65 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

205 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Luva de emenda para eletroduto 
em PVC anti-chama rígido NBR 6150 3/4 pol na cor cinza.

UNIDADE 100 2,23 223,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

206 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Luva eletroduto pvc, 1/2 cor cinza

UNIDADE 50 18,40 920,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.
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207 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Modulo Tomada 2P+T 20A 250v 
para caixa de sobrepor, cor branca

UNIDADE 50 11,80 590,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

208 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Plugue fêmea 2P+T 10A 250V~ 
cor preto

UNIDADE 20 6,86 137,20 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

209 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Plugue fêmea 2P+T 20A 250V~ 
cor preto

UNIDADE 20 5,03 100,60 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

210 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Plugue macho 2P+T 10A 250V~ 
cor preto

UNIDADE 20 4,00 80,00 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

211 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Plugue macho 2P+T 20A 250V~ 
cor preto

UNIDADE 20 4,89 97,80 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.
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212 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Quadros de Distribuicao eletrico 
sobrepor em Termoplástico  antichama grau de proteção IP 40 
para 2 disjuntores, com suporte para disjuntor DIN

UNIDADE 5 20,96 104,80 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

213 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME MATERIAL 
ILUMINACAO - ESTADIO Quadros de Distribuicao eletrico 
sobrepor em Termoplástico  antichama grau de proteção IP 40 
para 6 disjuntores, com suporte para disjuntor DIN

UNIDADE 5 39,39 196,95 -
Aquisição de 

material 
elétrico

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta 
aquisição manter a 
integridade física dos 
prédios, instalações e 
demais bens móveis e 
imóveis, evitando 
depredação, violação; zelar 
pela manutenção do 
patrimônio público, 
possibilitar aulas práticas 
de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do 
IFRS.

Total: 100 item(s)
Valor total de itens: R$ 55.753,13



Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.
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214 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Reator 
Eletronico 2 x 32/30W

UNIDADE 50 25,56 1.278,00 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

215 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Reator vapor 
metálico 400w -220v

UNIDADE 10 195,80 1.958,00 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

216 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Refletor Led 
100W Branco Frio Slim Voltagem: AC 85-265V ,Potência: 
200W,Ângulo abertura: 140 graus, Carcaça: 
Aluminio,Certificação: CE, Cor luz: Branco Frio 6000k 
15.000 LUMES,À prova d'água: IP66

UNIDADE 10 308,00 3.080,00 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

217 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Refletor Led 
200W Branco Frio Slim Voltagem: AC 85-265V ,Potência: 
200W,Ângulo abertura: 140 graus, Carcaça: 
Aluminio,Certificação: CE, Cor luz: Branco Frio 6000k 
15.000 LUMES,À prova d'água: IP66

UNIDADE 10 583,00 5.830,00 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

218 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Refletor Led 
50W Branco Frio Slim Voltagem: AC 85-265V ,Potência: 
200W,Ângulo abertura: 140 graus, Carcaça: 
Aluminio,Certificação: CE, Cor luz: Branco Frio 6000k 
15.000 LUMES,À prova d'água: IP66

UNIDADE 10 95,20 952,00 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

219 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Soquetes 
Antivibratório Lâmpada Fluorescente T8 T10 124E com 
parafuso

UNIDADE 200 4,85 970,00 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

220 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tampa cinza em 
pvc para condulete para interruptor

UNIDADE 10 3,90 39,00 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.
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221 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tampa cinza em 
pvc para condulete para interruptor duplo compativel com 
o interruptor

UNIDADE 10 9,59 95,90 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

222 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tampa cinza em 
pvc para condulete para interruptor triplo

UNIDADE 10 4,67 46,70 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

223 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tampa cinza em 
pvc para condulete para tomada dupla compativel com a 
tomada

UNIDADE 10 3,35 33,50 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

224 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tampa cinza em 
pvc para condulete para 1 interruptor com tomada

UNIDADE 10 4,77 47,70 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

225 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tampa cinza em 
pvc para condulete para 2 interruptor com tomada

UNIDADE 10 7,79 77,90 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

226 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO

UNIDADE 10 3,90 39,00 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

227 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tampa cinza em 
pvc para condulete para uma tomada

UNIDADE 11 3,60 39,60 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

228 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tampa cinza em 
pvc cega

UNIDADE 10 5,80 58,00 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.
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229 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tomada 10A 3P 
NBR Branco DT-99233.10 Dutotec

UNIDADE 10 6,15 61,50 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

230 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tomada 20A 3P 
NBR Branco DT-99233.20 Dutotec

UNIDADE 10 6,15 61,50 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

231 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tomada 2P+T 
10A de sobrepor.

UNIDADE 10 7,96 79,60 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

232 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tomada 2P+T 
20A de sobrepor.

UNIDADE 10 9,39 93,90 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

233 Material CONSUMO 53236
PEÇA / ACESSÓRIO 
ILUMINAÇÃO

PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, NOME 
MATERIAL ILUMINACAO - ESTADIO Tomada para 
piso 2p+t 10a

UNIDADE 5 6,36 31,80 -
Aquisição 
de material 

elétrico
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com esta aquisição manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; zelar pela manutenção do 
patrimônio público, possibilitar aulas 
práticas de cursos propostos pelo 
campus Farroupilha do IFRS.

234 Material CONSUMO 334178 TOALHA DE PAPEL

TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, 
COMPRIMENTO 200, LARGURA 20 Toalha de papel, 
material papel alta alvura (100 % fibras recicladas), tipo 
folha simples, branco, em bobinas de 20 cm x 200 m, 
características adicionais super resistente, rápida absorção 
de líquidos, para dispenser com alavanca. Compra em 
Lotes (Caixas) com 06 bobinas.

UNIDADE 250 77,27 19.317,50 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

235 Material CONSUMO 327844 PAPEL HIGIÊNICO

PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL 100% FIBRAS 
CELULÓSICAS, COMPRIMENTO 300, LARGURA 10, 
TIPO BOA QUALIDADE, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL

FARDO 
00000008,00 
RO

250 38,58 9.645,00 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

236 Material CONSUMO 229372 PANO PRATO

PANO PRATO, MATERIAL ESPONJA VEGETAL, 
COMPRIMENTO 60, LARGURA 33, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
ABSORVENTE/LAVÁVEL E BIODEGRADÁVEL

PACOTE 
00000005,00 
UN

3 8,80 26,40 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.
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237 Material CONSUMO 242188 FLANELA
FLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 
50, LARGURA 30, COR AMARELA Compra em Lotes 
de doze unidades.

UNIDADE 15 1,36 20,40 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

238 Material CONSUMO 225907 ESPONJA LIMPEZA
ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO 
ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÍNIMA, 
APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DE ALUMÍNIO

PACOTE 
00000008,00 
UN

20 1,56 31,20 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

239 Material CONSUMO 318923 ESPONJA LIMPEZA

ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL ESPUMA / FIBRA 
SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, 
ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA 
GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA 
FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO 110, LARGURA 
MÍNIMA 75, ESPESSURA MÍNIMA 20

PACOTE 
00000010,00 
UN

10 7,64 76,40 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

240 Material CONSUMO 402409
SACO DE 
ALGODÃO

SACO DE ALGODÃO, TAMANHO 40 X 60, COR 
BRANCA, APLICAÇÃO LIMPEZA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GROSSO, 
MATERIAL 100% ALGODÃO Compra em Lotes de doze 
unidades

UNIDADE 10 5,49 54,90 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

241 Material CONSUMO 390766
ÁLCOOL ETÍLICO 
LIMPEZA DE 
AMBIENTES

ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO 
ETÍLICO HIDRATADO, APLICAÇÃO LIMPEZA, 
CONCENTRAÇÃO 92,8¨INPM Acondicionadas em 
embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de 1 
litro cada. Os frascos deverão conter a data de fabricação e 
a validade deverá ser de no mínimo um ano. O produto não 
pode deixar resíduos nas superfícies em que será utilizado. 
A embalagem (frasco) deve atender as exigências do 
INMETRO, devendo conter informações da composição e 
segurança do produto, inclusive avisos de que é inflamável 
e deve ser mantido fora do alcance das crianças. Compra 
em Lotes (Caixas) com 12 un.

CAIXA 
00000012,00 
L

10 106,68 1.066,80 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

242 Material CONSUMO 269943 ÁLCOOL ETÍLICO

ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO Álcool gel, 
70%, para limpeza de mãos, ação microbicida, incolor, 
deve ter a característica de rápida evaporação para não 
deixar as mãos pegajosas ou oleosas; deve possuir registro 
na ANVISA; no frasco deve conter informações sobre o 
uso, data de fabricação e validade, que deverá ser de no 
mínimo um ano da fabricação; embalagem de 1 litro. 
Compra em Lotes (Caixas) com 12 unid.

FRASCO 
00001000,00 
ML

3 158,72 476,16 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

243 Material CONSUMO 397370 SAPONÁCEO

SAPONÁCEO, ESPESSANTE Saponáceo cremoso 
(Sapóleo), composição tensoativos aniônicos, 
alcalinizantes, agente, aplicação limpeza pisos, paredes e 
louças, características adicionais: biodegradável, aspecto 
físico cremoso. Em tubo de 300 ml. Compra em Lotes 
(Caixas) com 12 unidades.

UNIDADE 30 3,55 106,50 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.
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244 Material CONSUMO 226698 DETERGENTE

DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS 
ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, 
COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO 
SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE 
GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, 
AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL Frasco de 
500 ml, acondicionado em caixa de papelão, devidamente 
identificadas. As informações do rótulo devem ser 
perfeitamente legíveis. Validade de no mínimo 36 meses e 
data de fabricação quando da entrega não maior que 60 
dias.

CAIXA 
00000024,00 
UN

3 40,68 122,04 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

245 Material CONSUMO 253197
SABONETE 
LÍQUIDO

SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO 
PERFUMADO, APLICAÇÃO SABONETEIRA PARA 
SABONETES LÍQUIDOS, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS PRONTO USO, AROMA SUAVE 
Composição: Triclosan, hidroxietil celulose; mistura de 
lauril éter sulfato de sódio, diestereato glicólico e 
monoetanolamida de ácido graxo de coco; corante ácido 
crítico e água. Data de fabricação não superior a trinta dias 
quando da entrega. Obs.: Possuir registro na ANVISA e/ou 
no Ministério da Saúde.

BOMBONA 
00000005,00 
L

50 18,84 942,00 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

246 Material CONSUMO 285857
SOLUÇÃO 
LIMPADORA

SOLUÇÃO LIMPADORA, APLICAÇÃO QUADRO 
BRANCO, TIPO INSTANTÂNEA, ASPECTO FÍSICO 
LÍQUIDO Limpador para Quadro Branco, Líquido spray 
específico para limpeza de quadros brancos, deve remover 
instantaneamente manchas, resíduos e sujeiras do quadro. 
Compra em lotes (Caixa) com 12 frascos.

FRASCO 
00000060,00 
ML

60 10,57 634,20 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

247 Material CONSUMO 4367 PA - MECANICA

PA - MECANICA, NOME PA - MECANICA Pá 
automática com tampa, com cabo ergonômico longo em 
estrutura tubular metálica ou plástico, para coleta em áreas 
externas. Tamanho grande.

UNIDADE 5 38,68 193,40 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

248 Material CONSUMO 4367 PA - MECANICA

PA - MECANICA, Pá para recolhimento de resíduos com 
cabo longo. Descrição detalhada: Pá: material plástico, 
dimensões aproximadas: 25 x 26 x 8,5 cm, com borracha 
flexível e aderente na pá, que facilita o recolhimento de 
pequenos resíduos; Cabo: material madeira revestido; 
medida aproximada do cabo: 84 cm.

UNIDADE 5 25,71 128,55 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

249 Material CONSUMO 216085 BALDE
BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO 
GRANDE, MATERIAL ALÇA ARAME 
GALVANIZADO, CAPACIDADE 15, COR NATURAL

UNIDADE 15 5,93 88,95 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

250 Material CONSUMO 93904 LIXEIRA
LIXEIRA, em plástico reforçado, com tampa solta, 
capacidade 30 litros.

UNIDADE 15 23,89 358,35 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

251 Material CONSUMO 93904 LIXEIRA
LIXEIRA, em plástico reforçado, pequena, tipo grade 
(telada), capacidade 8 a 10 litros.

UNIDADE 15 6,96 104,40 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.
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do 
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252 Material CONSUMO 93904 LIXEIRA
LIXEIRA, em plástico reforçado, sem tampa, capacidade 
11 a 12 litros.

UNIDADE 15 11,04 165,60 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

253 Material CONSUMO 416664 LIXEIRA
LIXEIRA, MATERIAL POLIPROPILENO, 
CAPACIDADE 12, TIPO CILINDRICO COM TAMPA, 
COR PRETA, APLICAÇÃO COLETA DE LIXO

UNIDADE 15 24,17 362,55 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

254 Material CONSUMO 93904 LIXEIRA
LIXEIRA, em plástico reforçado, com tampa basculante. 
Capacidade 50 a 65 litros.

UNIDADE 15 53,92 808,80 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

255 Material CONSUMO 93904 LIXEIRA

Conteiner para coleta de lixo, com capacidade mínima de 
1000 Litros, 4 rodas, sendo 2 com freios de 
estacionamento, com garfos em aços com tratamento anti-
corrosão e rodas de 200 mm em borracha maciça com 
Núcleo de Polipropileno, dreno para escoamento de 
líquidos e munhão para basculamento em caminhões de 
coleta urbana. Com paredes internas lisas. Aplicação 
externa.

UNIDADE 1 1.103,00 1.103,00 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

256 Material CONSUMO 368120
CONJUNTO 
LIXEIRA COLETA 
SELETIVA

CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA, 
MATERIAL POLIETILENO, QUANTIDADE LIXEIRAS 
5, CAPACIDADE 50, COR AZUL, VERMELHA, 
VERDE, AMARELA E CINZA, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS SUPORTE METÁLICO, ABERTURA 
FRONTAL, APLICAÇÃO SEPARAR MATERIAL 
RECICLÁVEL

CONJUNTO 2 527,98 1.055,96 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

257 Material CONSUMO 404651
DISPENSER 
HIGIENIZADOR

DISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO 
ABS, CAPACIDADE 800, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, 
COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL 
PARA ÁLCOOL GEL OU SABONETE LÍQUIDO

UNIDADE 20 21,54 430,80 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

258 Material CONSUMO 150454
DISPENSER PAPEL 
TOALHA

DISPENSER PAPEL TOALHA, com alavanca para toalha 
bobina. Descrição: Toalheiro com alavanca para toalha 
bobina produzido em plástico na cor branca, . Capacidade 
para bobinas de 20 cm x 200 m. Dimensões aproximadas: 
(larg. 26cm; Alt. : 36 cm; Prof.: 24 cm). Apto para fixação 
em parede.

CONJUNTO 20 166,62 3.332,40 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

259 Material CONSUMO 150401
SUPORTE PORTA-
PAPEL

SUPORTE PORTA-PAPEL, Suporte de parede para papel 
higiênico rolão de 300m. Na cor branca, com visor que 
possibilite verificação da quantidade sem abrir o dispenser. 
Apto para fixação em parede.

UNIDADE 20 33,18 663,60 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.
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260 Material CONSUMO 63320 LUVA BORRACHA

LUVA BORRACHA, descartáveis, para procedimento, não 
estéril, ambidestra, levemente pulverizada em pó 
biodegradável, punho com bainha, comprimento mínimo 
de 24 cm, com registro na ANVISA. Tamanho P, M ou G, 
a ser definido no momento do empenho.

CAIXA 
00000100,00 
UN

30 20,92 627,60 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

261 Material CONSUMO 63320 LUVA BORRACHA

LUVA BORRACHA, material látex natural, com C.ª 
(certificado de Avaliação do Ministério do Trabalho), cor 
amarela, características adicionais: aveludada internamente 
e antiderrapante, uso doméstico. Tamanho P, M ou G, a ser 
definido no momento do empenho.

PAR 15 5,33 79,95 -
Aquisição 
de material 
de limpeza

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a aquisição de materiais 
de limpeza assegurar a saúde e higiene 
tanto dos estudantes, como dos 
servidores e todos que utilizam a 
infraestrutura. Para além disso, manter 
e melhorar a organização no campus, 
principalmente nos laboratórios e nos 
banheiros/vestiários.

262 Material CONSUMO 150592 CAPA PROCESSO
CAPA PROCESSO, papel sulfite 240 gr/m , largura 330 
mm, comprimento 480 mm aberta, com timbre, impressão 
1x0, com 04 furos nas laterais. Sem brilho e sem verniz.

CAIXA 
00000100,00 
UN

300 1,44 432,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

263 Material CONSUMO 20397
DISPOSITIVO COM 
MEMORIA

DISPOSITIVO COM MEMORIA, Pen drive com pelo 
menos 16GB de memória. Dispositivo de memória USB, 
flash drive. Características mínimas: capacidade de 16GB; 
conexão Plug and Pay, não necessita de drive para 
utilização e instalação, compatibilidade com PC e Mac, 
interface USB 2.0, compatível com Sistema Operacional 
Windows e Linux Kernel. garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 50 20,19 1.009,50 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

264 Material CONSUMO 272501 CLIPE
CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, 
TAMANHO 2/0, MATERIAL METAL, FORMATO 
PARALELO

CAIXA 
00000100,00 
UN

30 1,79 53,70 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

265 Material CONSUMO 272505 CLIPE
CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, 
TAMANHO 4/0, MATERIAL METAL, FORMATO 
PARALELO

CAIXA 
00000100,00 
UN

30 2,10 63,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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266 Material CONSUMO 274804 CLIPE
CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, 
TAMANHO 6/0, MATERIAL METAL, FORMATO 
PARALELO

CAIXA 
00000050,00 
UN

30 1,99 59,70 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

267 Material CONSUMO 272378 CLIPE
CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, 
TAMANHO 8/0, MATERIAL METAL, FORMATO 
PARALELO

CAIXA 
00000025,00 
UN

10 1,79 17,90 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

268 Material CONSUMO 282742
COLCHETE 
FIXAÇÃO

COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, 
TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, 
TAMANHO Nº 10

CAIXA 
00000072,00 
UN

5 4,71 23,55 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

269 Material CONSUMO 278608
COLCHETE 
FIXAÇÃO

COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, 
TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, 
TAMANHO Nº 7

CAIXA 
00000072,00 
UN

20 4,59 91,80 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

270 Material CONSUMO 278811
EXTRATOR 
GRAMPO

EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO, TIPO 
ESPÁTULA, TRATAMENTO SUPERFICIAL 
CROMADO

UNIDADE 10 1,97 19,70 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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271 Material CONSUMO 332121
GRAMPO 
GRAMPEADOR

GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, 
TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, 
TAMANHO 23/13

CAIXA 
00005000,00 
UN

10 10,02 100,20 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

272 Material CONSUMO 203144
GRAMPO 
GRAMPEADOR

GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, 
TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, 
TAMANHO 26/6

CAIXA 
00005000,00 
UN

25 3,11 77,75 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

273 Material CONSUMO 54674
PRENDEDOR 
PAPEL

PRENDEDOR PAPEL, Corpo de metal com pintura epóxi 
e presilha em aço inoxidável Corpo medindo 51mm. 
Abertura de 26mm; Prende até 250 fls de papel 75g/m2.

CAIXA 
00000012,00 
UN

120 1,47 176,40 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

274 Material CONSUMO 54674
PRENDEDOR 
PAPEL

PRENDEDOR PAPEL, Corpo de metal com pintura epóxi 
e presilha em aço inoxidável Corpo medindo 15mm a 
19mm. Abertura de 5mm. Prende até 60 fls de papel 
75g/m2.

CAIXA 
00000012,00 
UN

120 0,38 45,60 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

275 Material CONSUMO 427366
APAGADOR 
QUADRO BRANCO

APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE 
FELTRO, MATERIAL CORPO ACRÍLICO, 
COMPRIMENTO 17, LARGURA 5, ALTURA 10, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO COM 
COMPARTIMENTO PARA 2 PINCÉIS

UNIDADE 200 7,72 1.544,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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do 
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276 Material CONSUMO 94862 BLOCO RECADO

BLOCO RECADO, Bloco para marcar páginas, material 
papel, autoadesivo. Medidas aproximadas: 12mm x 44mm. 
Embalagem com pelo menos 04 cores sortidas. Com total 
de 200 folhas por pacote.

PACOTE 
00000001,00 
UN

100 10,13 1.013,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

277 Material CONSUMO 94862 BLOCO RECADO
BLOCO RECADO, material papel autoadesivo. Cor 
amarela, Medidas aproximadas: 76mm x 102mm.

BLOCO 
00000100,00 
FL

80 8,17 653,60 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

278 Material CONSUMO 94862 BLOCO RECADO
BLOCO RECADO, material papel autoadesivo. Cor 
amarela, Medidas aproximadas: 38mm x 50mm. Bloco 
com 100 folhas cada. Total 400 folhas por pacote.

PACOTE 
00000004,00 
UN

50 8,18 409,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

279 Material CONSUMO 116190
ETIQUETA 
PERSONALIZADA

ETIQUETA PERSONALIZADA, autoadesiva; folha 
tamanho A4; 1 etiqueta por folha; tamanho 
215,9x279,4mm; cor branca

PACOTE 
COM 100 
FOLHAS

10 40,22 402,20 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

280 Material CONSUMO 116190
ETIQUETA 
PERSONALIZADA

ETIQUETA PERSONALIZADA, adesiva tamanho 33,9 x 
101,6 mm, cor branca, retangular, para papel A4. Etiqueta 
por folha: 14. Etiqueta por envelope: 1400.

PACOTE 
COM 100 
FOLHAS

10 36,46 364,60 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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281 Material CONSUMO 15091 PAPEL RECADO
Papel auto-adesivo, material plástico, tipo contact, cor 
incolor, largura 45cm. Compra em lotes de 25 metros 
(rolo).

METRO 250 3,60 900,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

282 Material CONSUMO 374715 CAIXA ARQUIVO
CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, 
DIMENSÕES 360 X 250 X 130, COR AZUL

UNIDADE 100 3,14 314,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

283 Material CONSUMO 316220 ENVELOPE

ENVELOPE, MATERIAL PAPEL RECICLADO, 
GRAMATURA 90, COMPRIMENTO 230, COR 
BRANCA, LARGURA 115. Compras em lotes de 10 
unidades.

UNIDADE 100 0,17 17,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

284 Material CONSUMO 150881 ENVELOPE

ENVELOPE, plástico, tipo plástico liso, cor transparente, 
características adicionais vertical, liso e com 4 furos; Tipo 
saco para acondicionamento de documentos tamanho 
aproximado 240x320mm, espessura 0,12mm. Compras em 
lotes de 50 unidades.

UNIDADE 500 0,21 105,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

285 Material CONSUMO 150881 ENVELOPE
ENVELOPE, saco kraft (pardo) sem timbre, tamanho 
aproximado 260x360mm. Compra em lotes de 100 
unidades.

UNIDADE 300 0,18 54,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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contratação

286 Material CONSUMO 428584
BORRACHA 
APAGADORA 
ESCRITA

BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL 
BORRACHA LIVRE DE PVC, COMPRIMENTO 42, 
LARGURA 21, ALTURA 11, COR BRANCA, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PLÁSTICA 
PROTETORA, APLICAÇÃO PARA LÁPIS

UNIDADE 20 1,17 23,40 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

287 Material CONSUMO 406326
CANETA 
ESFEROGRÁFICA

CANETA ESFEROGRÁFICA, tipo ecológica, corpo 
plástico composto de polipropileno e material reciclado, 
ponta de latão com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita 
com duração entre 2.000m e 3.000m na cor azul, tampinha 
em polietileno de baixa densidade fixada por pressão e não 
rosqueada tampa composta de mistura de polietileno e 
material reciclado (tipo caixas de longa vida) com 
respirador e clip para fixação no bolso. Compra em lotes de 
25 unidades.

UNIDADE 250 1,11 277,50 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

288 Material CONSUMO 405279
CANETA 
ESFEROGRÁFICA

CANETA ESFEROGRÁFICA, tipo ecológica, corpo 
plástico composto de polipropileno e material reciclado, 
ponta de latão com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita 
com duração entre 2.000m e 3.000m na cor preta, tampinha 
em polietileno de baixa densidade fixada por pressão e não 
rosqueada tampa composta de mistura de polietileno e 
material reciclado (tipo caixas de longa vida) com 
respirador e clip para fixação no bolso. Compra em lotes de 
25 unidades.

UNIDADE 125 1,12 140,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

289 Material CONSUMO 411944
CANETA 
ESFEROGRÁFICA

CANETA ESFEROGRÁFICA, tipo ecológica, corpo 
plástico composto de polipropileno e material reciclado , 
ponta de latão com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita 
com duração entre 2.000m e 3.000m na cor vermelha 
tampinha em polietileno de baixa densidade fixada por 
pressão e não rosqueada tampa composta de mistura de 
polietileno e material reciclado (tipo caixas de longa vida) 
com respirador e clip para fixação no bolso. Compra em 
lotes de 25 unidades.

UNIDADE 75 1,12 84,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

290 Material CONSUMO 409001 LÁPIS PRETO

LÁPIS PRETO, tipo ecológico HB n.º 2, composição do 
corpo: mínimo de 40% de poliestireno reciclado, sem 
madeira, mina ultrarresistente, não quebra com facilidade e 
não lasca quando apontado e quando quebra, corpo 
hexagonal. Compra em lotes mínimos de 12 unidades.

UNIDADE 60 0,56 33,60 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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do 
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291 Material CONSUMO 389775 LAPISEIRA

LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, 
DIÂMETRO CARGA 0,7, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS COM PRENDEDOR, PONTA E 
ACIONADOR DE METAL/BORRACHA

UNIDADE 20 4,85 97,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

292 Material CONSUMO 234051
APONTADOR 
LÁPIS

APONTADOR LÁPIS, MATERIAL METAL, TIPO 
ESCOLAR, COR PRATEADO, TAMANHO PEQUENO, 
QUANTIDADE FUROS 1, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS SEM DEPÓSITO

UNIDADE 10 1,13 11,30 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

293 Material CONSUMO 332976 CADERNO

CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, 
QUANTIDADE FOLHAS 96, COMPRIMENTO 275, 
LARGURA 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
FOLHAS PAUTADAS E CAPA DURA

UNIDADE 40 27,77 1.110,80 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

294 Material CONSUMO 279313
CANETA MARCA-
TEXTO

CANETA MARCA-TEXTO AMARELA, comprimento 
não superior a 138mm e diametro não inferior a 12mm. 
Ponta de fibra e chanfrada com medida de 1mm a 3,5mm e 
pavio de fibra.

UNIDADE 36 1,26 45,36 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

295 Material CONSUMO 279312
CANETA MARCA-
TEXTO

CANETA MARCA-TEXTO, VERDE, comprimento não 
superior a 138mm e diametro não inferior a 12mm. Ponta 
de fibra e chanfrada com medida de 1mm a 3,5mm e pavio 
de fibra. Compra em lotes de 12 unidades.

UNIDADE 36 1,05 37,80 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.



Nº 
do 
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296 Material CONSUMO 150945
ADESIVO 
COLAGEM

Cola branca, material a base de PVA, lavável e não tóxica, 
tipo líquida, aplicação em papéis e materiais porosos, 
frasco com bico aplicador. Tubo de pelo menos 90 gramas.

UNIDADE 30 2,28 68,40 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

297 Material CONSUMO 435043 COLA

COLA, em bastão ecológica, aplicação papel, com tampa 
que evita ressecamento. Secagem rápida, composição 
plástico reciclado, cor branca, atóxica. Apresentação 
bastão, peso mínimo 36 gramas.

FRASCO 
00000040,00 
G

30 4,68 140,40 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

298 Material CONSUMO 150945
ADESIVO 
COLAGEM

ADESIVO COLAGEM, Cola, composição cianiacrilato, 
(tipo bonder), cor incolor, aplicação vidro, borracha, 
plástico, pvc, metal, acrílico, náilon, características 
adicionais:em gel para materiais flexíveis, tipo instantânea. 
Bastão com no mínimo 2g.

UNIDADE 20 4,41 88,20 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

299 Material CONSUMO 150945
ADESIVO 
COLAGEM

ADESIVO COLAGEM,Cola, composição ester de 
cianoacrilato, cor incolor, aplicação, louça, vidro, couro, 
borracha, plástico, pvc, metal, arílico, náilon, 
características adicionais, instantânea, características 
adicionais: em formato líquido para materiais rígidos. 
Bastão com no mínimo 2g.

UNIDADE 20 4,84 96,80 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

300 Material CONSUMO 279257
CANETA 
CORRETIVA

CANETA CORRETIVA, de 8ml. Corpo e tampa em 
resinas termoplásticas. Tinta a base de resinas, pigmento, 
solventes e aditivos. Formato triangular ergonômico que 
facilita a pega e ponta metálica fina, ideal para correção de 
detalhes de escrita, desenho e impressões. Corpo flexível, 
tampa transparente e ponta metálica que garantem maior 
controle na aplicação. Secagem rápida. Excelente cobertura 
sobre todos os tipos de tinta. Ponta fina: ideal para corrigir 
pequenos detalhes.

UNIDADE 20 8,41 168,20 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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301 Material CONSUMO 201129
CORRETIVO 
LÍQUIDO

CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D´ÁGUA - 
SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO FRASCO, 
APLICAÇÃO PAPEL COMUM, VOLUME 18. Compra 
em lotes de 12 unidades.

UNIDADE 24 2,11 50,64 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

302 Material CONSUMO 238683 ESTILETE
ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18, 
APLICAÇÃO ESCRITÓRIO

UNIDADE 50 2,37 118,50 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

303 Material CONSUMO 132675 ESTILETE

ESTILETE, pequeno e estreito, material corpo plástico 
resistente, lâmina de aço inox espessura 9 mm, uso 
escritório, tipo lâmina retrátil, tipo de fixação da lâmina 
encaixe com pressão, com trava de segurança.

UNIDADE 20 2,83 56,60 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

304 Material CONSUMO 203332 MINA GRAFITE
MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 
0,50, COMPRIMENTO 100, DUREZA HB, Resistentes e 
escrita macia.

TUBO 
00000012,00 
UN

10 1,89 18,90 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

305 Material CONSUMO 203340 MINA GRAFITE
MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 
0,70, COMPRIMENTO 100, DUREZA HB

TUBO 
00000012,00 
UN

20 2,20 44,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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do 
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306 Material CONSUMO 114456
PINCEL QUADRO 
BRANCO / 
MAGNÉTICO

PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, Caneta 
marcadora especial para quadro branco, não recarregável, 
tinta especial fácil de apagar, ponta macia,cor azul. 
Espessura de escrita 2.0 mm. De boa qualidade e 
durabilidade, que permita uma escrita uniforme, sem falhas 
ou borrões. Compra em Lotes de 12 Unidades.

UNIDADE 600 2,50 1.500,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

307 Material CONSUMO 114456
PINCEL QUADRO 
BRANCO / 
MAGNÉTICO

PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, Caneta 
marcadora especial para quadro branco, não recarregável, 
tinta especial fácil de apagar, ponta macia, cor verde. 
Espessura de escrita 2.0 mm. De boa qualidade e 
durabilidade, que permita uma escrita uniforme, sem falhas 
ou borrões. Compra em Lotes de 12 Unidades.

UNIDADE 300 2,44 732,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

308 Material CONSUMO 114456
PINCEL QUADRO 
BRANCO / 
MAGNÉTICO

PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, Caneta 
marcadora especial para quadro branco, não recarregável, 
tinta especial fácil de apagar, ponta macia, cor vermelha. 
Espessura de escrita 2.0 mm. De boa qualidade e 
durabilidade, que permita uma escrita uniforme, sem falhas 
ou borrões. Compra em Lotes de 12 Unidades.

UNIDADE 600 2,55 1.530,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

309 Material CONSUMO 114456
PINCEL QUADRO 
BRANCO / 
MAGNÉTICO

PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, Caneta 
marcadora especial para quadro branco, não 
recarregável,tinta especial, fácil de apagar, ponta macia,cor 
preta. Espessura de escrita 2.0 mm. De boa qualidade e 
durabilidade, que permita uma escrita uniforme, sem falhas 
ou borrões. Compra em Lotes de 12 Unidades.

UNIDADE 600 1,92 1.152,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

310 Material CONSUMO 114456
PINCEL QUADRO 
BRANCO / 
MAGNÉTICO

PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, Caneta 
marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição 
constante da tinta, recarregável capacidade mínima 5,5ml, 
material: plástico, material da ponta: feltro com ponta 
redonda média.Cor azul. De boa qualidade e durabilidade, 
que permita uma escrita uniforme, sem falhas ou borrões. 
Compra em Lotes de 12 Unidades.

UNIDADE 600 8,89 5.334,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.



Nº 
do 

Item

Tipo do
item

Subitem
Código
do item

Descrição
Descrição

sucinta do objeto
Unidade de

fornecimento

Quantidade
a ser 

contratada 
ou adquirida

Estimativa
preliminar 

do valor 
(R$)

Estimativa
preliminar 

do valor 
total (R$)

Ação
orçamentária

Vinculado 
ao

grupo

Grau de 
prioridade

da 
contratação 
ou aquisição

Data 
desejada

para 
contratação 
ou aquisição

Renovação
de contrato

Unidade
responsável

Tem 
vinculação

ou 
dependência 
com outro 

item

Situação
Justificativa para aquisição ou 

contratação

311 Material CONSUMO 114456
PINCEL QUADRO 
BRANCO / 
MAGNÉTICO

PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, Caneta 
marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição 
constante da tinta, recarregável capacidade mínima 5,5ml, 
material: plástico, material da ponta: feltro com ponta 
redonda média.Cor preta. De boa qualidade e durabilidade, 
que permita uma escrita uniforme, sem falhas ou borrões. 
Compra em Lotes de 12 Unidades.

UNIDADE 600 8,95 5.370,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

312 Material CONSUMO 114456
PINCEL QUADRO 
BRANCO / 
MAGNÉTICO

PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, Caneta 
marcadora para quadro brancoem acrílico, com reposição 
constante da tinta, recarregável capacidade mínima 5,5ml, 
material: plástico, material da ponta: feltro com ponta 
redonda média.Cor verde. De boa qualidade e durabilidade, 
que permita uma escrita uniforme, sem falhas ou borrões. 
Compra em Lotes de 12 Unidades.

UNIDADE 300 8,89 2.667,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

313 Material CONSUMO 114456
PINCEL QUADRO 
BRANCO / 
MAGNÉTICO

PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, Caneta 
marcadora para quadro brancoem acrílico, com reposição 
constante da tinta,recarregável capacidade mínima 5,5ml, 
material: plástico, material da ponta: feltro com ponta 
redonda média. Cor vermelha. De boa qualidade e 
durabilidade, que permita uma escrita uniforme, sem falhas 
ou borrões. Compra em Lotes de 12 Unidades.

UNIDADE 600 8,89 5.334,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer assim, 
pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

Total: 100 item(s)
Valor total de itens: R$ 91.174,61



Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

Nº 
do 

Item

Tipo do
item

Subitem
Código

do 
item

Descrição
Descrição

sucinta do objeto
Unidade de

fornecimento

Quantidade
a ser 

contratada 
ou 

adquirida

Estimativa
preliminar 

do valor 
(R$)

Estimativa
preliminar 

do valor 
total (R$)

Ação
orçamentária

Vinculado 
ao

grupo

Grau de 
prioridade

da 
contratação 

ou 
aquisição

Data 
desejada

para 
contratação 

ou 
aquisição

Renovação
de 

contrato

Unidade
responsável

Tem 
vinculação

ou 
dependência 
com outro 

item

Situação
Justificativa para aquisição ou 

contratação

314 Material CONSUMO 114456
PINCEL QUADRO 
BRANCO / MAGNÉTICO

PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, 
Cartucho recarga para caneta marcadora de quadro 
branco em acrílico, capacidade mínima 5,50 ml, na 
cores diversas: azul, preta, verde e vermelha. Não deve 
deixar manchas permanentes no quadro. Obs.:Deve ser 
compatível com as canetas ofertadas.

UNIDADE 2400 4,10 9.840,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

315 Material CONSUMO 150945 ADESIVO COLAGEM

ADESIVO COLAGEM, Fita adesiva dupla face de 
18mmx30m. Confeccionada em filme de Polipropileno 
coberto com adesivo acrílico à base de água de ambos 
os lados.Papel siliconizado (antiaderente) tratado de 
ambos os lados. Resistencia a tração mínima de 3,500 
Kgf/cm testado pelo método PSTC-131.

UNIDADE 30 7,53 225,90 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

316 Material CONSUMO 150945 ADESIVO COLAGEM

ADESIVO COLAGEM, Fita adesiva material 
polipropileno, cor marrom, tipo monoface, largura 
aproximada 50mm, aplicação empacotamento, Rolo 50 
metros.

UNIDADE 50 7,05 352,50 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

317 Material CONSUMO 150945 ADESIVO COLAGEM
ADESIVO COLAGEM, Fita adesiva, material Crepe, 
cor bege, tipo monoface, largura aproximada de 20mm. 
Rolo 50 metros.

UNIDADE 80 2,72 217,60 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

Usuário: MARCOS ANTONIO PECCIN JUNIOR

UASG: 158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA

Arquivo gerado em: 04/12/2019 16:35:18
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318 Material CONSUMO 150945 ADESIVO COLAGEM

ADESIVO COLAGEM, Fita adesiva, material 
polipropileno transparente, tipo monoface, largura 
aproximada de12mm. Rolo 30 metros. Compras em 
lotes de 10 unidades.

UNIDADE 30 0,75 22,50 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

319 Material CONSUMO 150945 ADESIVO COLAGEM
ADESIVO COLAGEM, Fita adesiva, material 
polipropileno transparente, tipo monoface, largura 
aproximada de19mm. Rolo 50 metros.

UNIDADE 40 1,99 79,60 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

320 Material CONSUMO 150945 ADESIVO COLAGEM

ADESIVO COLAGEM, Fita adesiva, material 
polipropileno transparente, tipo monoface, largura 
aproximada de50mm, aplicação empacotamento. Rolo 
50 metros. Compras em lotes de 10 unidades.

UNIDADE 100 3,91 391,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

321 Material CONSUMO 29262 GRAMPEADOR

GRAMPEADOR, de mesa, tamanho grande, para até 
100 folhas, estrutura metálica resistente, com ajuste de 
profundidade, utiliza no mínimo grampos nas seguintes 
configurações 23/6, 23/8, 23/10, 23/13.

UNIDADE 5 124,33 621,65 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

322 Material CONSUMO 29262 GRAMPEADOR

GRAMPEADOR, Grampeador de mesa, tamanho 
médio, utiliza grampos 26/6, para no mínimo 30 folhas, 
corpo em metal resistente ao impacto do 
grampeamento.

UNIDADE 20 30,33 606,60 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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do 
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do 
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323 Material CONSUMO 32921
PERFURADORA PAPEL 
PARA ESPIRAL

PERFURADORA PAPEL PARA ESPIRAL, 
Perfurador Grande, com capacidade para 60 a 70 folhas 
75g/m². Mecanismo 100% de metal, sistema de 
bloqueio de folhas, guia para facilitar a perfuração. 
Sistema de fixação da perfuração usando os anéis da 
pasta de encadernação. Pintura na cor cinza. Sistema de 
escotilhas para esvaziar os resíduos. Botão que trava a 
alavnca para baixo. Tamanho do furo 5,5mm e distância 
interfuros padrão de 8cm. Possuir mínimo de três anos 
de garantia contra defeitos de fábrica.

UNIDADE 10 73,89 738,90 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

324 Material CONSUMO 202377 PERFURADOR PAPEL

PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO 
PEQUENO, com capacidade para 30 a 35 folhas 
75g/m². Mecanismo 100% de metal, sistema de 
bloqueio de folhas, guia para facilitar a perfuração. 
Sistema de fixação da perfuração usando os anéis da 
pasta de encadernação. Pintura preta fosca. Sistema de 
escotilhas para esvaziar os resíduos. Botão que trava a 
alavanca para baixo. Tamanho do furo 5,5mm e 
distância interfuros padrão de 8cm. Possuir mínimo de 
dois anos de garantia contra defeitos de fábrica.

UNIDADE 15 25,39 380,85 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

325 Material CONSUMO 338468 LÁPIS DE COR

LÁPIS DE COR, MATERIAL MADEIRA, 
DIÂMETRO CARGA 2, COR DIVERSAS, 
FORMATO CILÍNDRICO, COMPRIMENTO TOTAL 
170, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO 
GRANDE COM 12 CORES

CAIXA 
00000012,00 
UN

10 10,75 107,50 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

326 Material CONSUMO 435041
CANETA 
HIDROGRÁFICA

CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO 
RECICLADO, MATERIAL PONTA NÁILON, 
ESPESSURA ESCRITA FINA, COR CARGA 
VARIADA jogo de 12 cores, ponta grossa de 
Aproximadamente 3 mm em feltro resistente, as cores 
deverão ser: vermelha, rosa, azul claro, azul escuro, 
laranja, verde claro, verde escuro, amarelo, roxo, 
marrom, cinza e preto. Tamanho mínimo de cada 
caneta: 15 cm. A tampa das canetas deverão ter 
ventilação do tipo anti-asfixiante. O estojo deverá ser de 
material plástico flexível e resistente.

EMBALAGEM 
00000012,00 
UN

10 13,59 135,90 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

327 Material CONSUMO 428204 LÁPIS PRETO

LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA DE 
MANEJO SUSTENTÁVEL, DUREZA CARGA B, 
FORMATO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL 
CARGA GRAFITE PRETO Nº2

UNIDADE 36 1,66 59,76 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.



Nº 
do 
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contratada 
ou 

adquirida

Estimativa
preliminar 

do valor 
(R$)

Estimativa
preliminar 

do valor 
total (R$)

Ação
orçamentária

Vinculado 
ao

grupo

Grau de 
prioridade

da 
contratação 

ou 
aquisição

Data 
desejada

para 
contratação 
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contratação

328 Material CONSUMO 75981 TINTA GUACHE

TINTA GUACHE, Tinta tempera / guache; pote 250ml; 
nas cores amarela, azul, azul turquesa, magenta, verde, 
vermelha, preta e rosa. Definição da cor no momento do 
empenho.

UNIDADE 24 3,65 87,60 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

329 Material CONSUMO 315046
PINCEL MARCADOR 
PERMANENTE CD

PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD, 
MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POLIÉSTER, 
COR TINTA PRETA

UNIDADE 10 2,36 23,60 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

330 Material CONSUMO 290658 TINTA PARA CARIMBO
TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, 
COMPONENTES ÁGUA, PIGMENTOS, ASPECTO 
FÍSICO LÍQUIDO, CAPACIDADE FRASCO 42

UNIDADE 24 4,57 109,68 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

331 Material CONSUMO 203522 PAPEL ALMAÇO
PAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE 
VEGETAL, GRAMATURA 75, COMPRIMENTO 
310, TIPO QUADRICULADO

PACOTE 
00000400,00 
FL

10 33,15 331,50 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

332 Material CONSUMO 1023 CARTOLINA

CARTOLINA, Papel cartolina, gramatura mínima de 
140g/m², confeccionada em fibra de celulose vegetal. 
Dimensões mínimas 50X66cm. As cores serão 
definidas pela contratante no momento da aquisição.

FOLHA 100 0,54 54,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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do 
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333 Material CONSUMO 399719 PAPEL A4
PAPEL A4, MATERIAL PAPEL RECICLADO, 
APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE 
TINTA, GRAMATURA 75, COR BRANCA

RESMA 600 17,61 10.566,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

334 Material CONSUMO 246243 PAPEL SULFITE
PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE 
VEGETAL, GRAMATURA 180, FORMATO A4

PACOTE 
00000050,00 
FL

5 13,70 68,50 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

335 Material CONSUMO 203598 PAPEL SULFITE

PAPEL SULFITE, MATERIAL CELULOSE 
VEGETAL, COR OUTRAS, GRAMATURA 75, 
COMPRIMENTO 297, APLICAÇÃO IMPRESSORA 
JATO TINTA, LARGURA 210

PACOTE 
00000500,00 
FL

5 21,08 105,40 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

336 Material CONSUMO 114502

ACESSORIO / 
COMPONENTE / 
ENCADERNAÇÃO 
PROCESSO

ACESSORIO / COMPONENTE / ENCADERNAÇÃO 
PROCESSO, Capa plástica para encadernaçãoA4 
(210x297mm), transparente. Compra em Lotes de 50 
unidades.

UNIDADE 200 0,53 106,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

337 Material CONSUMO 138282 PASTA ARQUIVO

PASTA ARQUIVO, tipo az, material papelão prensado 
plastificado, com visor, com prendedor interno, ofício 
LL, dimensões aproximadas: 285mm x 350 mm com 
lombada de 70 mm. Capa de cor preta.

UNIDADE 30 9,02 270,60 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.



Nº 
do 
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item
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338 Material CONSUMO 138282 PASTA ARQUIVO
PASTA ARQUIVO, tipo catálogo, capa dura, com 100 
sacos para documentos para folhas de ofício.

UNIDADE 20 22,04 440,80 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

339 Material CONSUMO 412669 PASTA ARQUIVO

PASTA ARQUIVO, Pasta plástica em L, material 
polietileno reciclado, transparente, não adere aos 
impressos, para documentos tamanho A4, fechada na 
parte esquerda e inferior (formato em L) e aberta na 
parte direita e superior, Dimensões aproximadas 240 x 
340 mm.

UNIDADE 10 0,83 8,30 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

340 Material CONSUMO 292610 PASTA ARQUIVO

PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO 
TRANSPARENTE, LARGURA 245, ALTURA 335, 
LOMBADA 40, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
1 ABAS, ELÁSTICO E ESPESSURA MÍNIMA 0,50 
MM

UNIDADE 20 4,74 94,80 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

341 Material CONSUMO 390014 PASTA ARQUIVO
PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIETILENO 
RECICLADO, TIPO L, LARGURA 240, ALTURA 
340, COR INCOLOR

UNIDADE 20 1,92 38,40 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

342 Material CONSUMO 138282 PASTA ARQUIVO

PASTA ARQUIVO, Visor plástico em PVCpara pastas 
suspensas e etiqueta produzida em cartão offset 
(120g/m) branco. Pacote com 50 unidades. Medida: 
80mmx60mm.

PACOTE 
00000001,00 
UN

5 7,38 36,90 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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do 
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Tipo do
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343 Material CONSUMO 72613 PISTOLA APLICADORA

PISTOLA APLICADORA,Pistola de cola quente, 40W, 
bivolt, corpo plástico resistente, indicada para 
derretimento de bastões de adesivo termoplástico 
(bastão de cola quente) de diâmetro 11mm.

UNIDADE 20 19,50 390,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

344 Material CONSUMO 60631 SILICONE ADESIVO
SILICONE ADESIVO, Bastão de silicone para pistola 
de cola quente, incolor, 11mm de diâmetro e 30 cm de 
comprimento.Pacote com pelo menos 06 unid ou 100gr.

UNIDADE 20 5,91 118,20 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

345 Material CONSUMO 20508
ARQUIVO 
CORRESPONDÊNCIA

ARQUIVO CORRESPONDÊNCIA, Caixa para 
correspondência (porta documento), material acrílico, 
cor fumê ou incolor, tipo dupla, articulável, com 
inclinação entre as bandejas, tamanho das bandejas 
ofício.

UNIDADE 15 25,10 376,50 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

346 Material CONSUMO 435085
PORTA-
LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE

PORTA-LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE, MATERIAL 
POLIPROPILENO RECICLADO, COR FUMÊ, TIPO 
CONJUGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
TIPO ESCANINHO TRIPLO, LATERAIS E FUNDO 
FECHADOS,

UNIDADE 20 10,20 204,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

347 Material CONSUMO 356685 PRANCHETA PORTÁTIL

PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, 
COMPRIMENTO 330, LARGURA 216, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 
PRENDEDOR METAL PARTE SUPERIOR

UNIDADE 20 9,74 194,80 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.



Nº 
do 
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item
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do 
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ou 
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contratação 

ou 
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de 
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ou 
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contratação

348 Material CONSUMO 26000 REGUA DE DESENHO
REGUA DE DESENHO, Régua para escritório comum, 
material plástico reciclado, comprimento 30cm, 
graduação milimetrada. Material resistente.

UNIDADE 20 1,10 22,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

349 Material CONSUMO 283560 TESOURA
TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 
MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 21

UNIDADE 20 7,42 148,40 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

350 Material CONSUMO 61530 TESOURA COSTURA
TESOURA COSTURA, Tesoura Forjada Multi 
Uso,Ponta reta. Fio liso. Material: Aço. Medida 
aproximada da tesoura: 16 cm.

UNIDADE 20 65,30 1.306,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

351 Material CONSUMO 150493 TIRA DE BORRACHA

PLACA/FOLHA de EVA lisa;dimensões mínimas 
600x400x1,5mm; nas cores vermelho, verde limão, 
branco, amarelo, preto, laranja, verde escuro, azul 
marinho e rosa. Definição da cor no momento do 
empenho.

UNIDADE 50 8,50 425,00 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

352 Material CONSUMO 19267 TNT

TNT, NOME TECIDO DE FIBRA SINTETICA Tecido 
Não Tecido; largura 1,4 x 50 metros;gramatura mínima 
40g/m2; nas cores vermelho, branco, verde folha, 
amarelo e preto. Definição da cor no momento do 
empenho. COMPRA EM LOTE DE 50 METROS para 
cada cor (ROLO).

METRO 50 1,19 59,50 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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do 
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Subitem
Código

do 
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353 Material CONSUMO 111368 TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA, Tinta Acrilica Fosca de ótima 
cobertura. Ideal para trabalhos de artesanato e pinturas 
diversas. Pode ser aplicada em diversos materiais como: 
Madeira, Papel, Cerâmica, Isopor, Gesso, Couro, 
Cortiça, Vidro e PET. Embalagem 250ml. Similar ou de 
melhor qualidade a Acrilex. As cores serão definidas no 
momento da aquisição.

UNIDADE 10 14,94 149,40 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

354 Material CONSUMO 111368 TINTA ACRÍLICA

TINTA ACRÍLICA, Brilhantede ótima cobertura. 
Indicada para pinturas artesanais sobre MDF, Madeira, 
Cerâmica e pedra. Resistente ao tempo. Embalagem 
250ml. Similar ou de melhor qualidade a Acrilex. As 
cores serão definidas no momento da aquisição.

UNIDADE 10 23,13 231,30 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

355 Material CONSUMO 11312
MEMÓRIA EM CARTÃO 
MAGNÉTICO

MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, Cartão de 
memória SDXC, Classe 10 - UHS. Capacidade mín.: 32 
GB. Velocidade de Leitura: aprox. 95 MB/s. 
Velocidade de Gravação: aprox. 90MB/s.

UNIDADE 5 154,59 772,95 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

356 Material CONSUMO 11312
MEMÓRIA EM CARTÃO 
MAGNÉTICO

MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO, Cartão de 
memória MICRO SDXC, Classe 10 - UHS. Capacidade 
mín.: 16 GB.

UNIDADE 5 85,89 429,45 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

357 Material CONSUMO 70769
CORRETOR DE 
ESTENCIL

CORRETOR DE ESTENCIL, Fita corretiva, indicada 
para correções de textos, impressos e/ou escritos à mão, 
fotocópias, etc. Sua correção é a seco, o que possibilita 
escrita imediata após a aplicação. Design ergonômico. 
Produto compacto e com grande metragem. Largura de 
4,2mm x 12m de comprimento. Boa aderência e 
cobertura do início ao fim do produto. Compra em lotes 
de 12 unidades.

UNIDADE 24 7,31 175,44 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.
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do 
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358 Material CONSUMO 150541 RIBBON
RIBBON, Ribbon para impressora ZEBRA, modelo 
TLP2844 (compatível com GC420), tipo resinaA, lado 
externo. Dimensões: 110mm x 74metros.

UNIDADE 10 16,65 166,50 -

Aquisição 
de material 

de 
expediente

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A presente aquisição visa atender a 
demanda de material de expediente 
originária das atividades 
administrativas e didáticas do campus 
Farroupilha do IFRS e, fornecer 
assim, pleno suporte às tarefas e ações 
operacionais desenvolvidas nas salas 
de aula, biblioteca, laboratórios, salas 
de professores, produção, extensão, 
comunicação e pesquisa e setores 
administrativos por um período 
estimado de doze meses.

359 Material CONSUMO 150592 CAPA PROCESSO

CAPA PROCESSO, """CAPA DE PROCESSO (de 
acordo com a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 
1.677, DE 7 DE OUTUBRO DE 2015) A capa do 
processo deverá contemplar as seguintes informações e 
medidas: a) possuir as dimensões abaixo, dispostas 
conforme as Figuras - medida da capa fechada (frente): 
23 cm x 33 cm; - medida da capa aberta: 52cm x 33 
cm - medida da lombada: 6 cm; e - os furos deverão 
seguir o padrão universal de distância entre eles de 80 
mm. LOTES DE 1.000 UNIDADES"""

CAIXA 
00001000,00 
UN

2 2.501,78 5.003,56 -

Aquisição 
de material 

de 
divulgação 
institucional

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A publicidade é um dos princípios da 
administração pública, a aquisição dos 
referidos materiais dará suporte a 
divulgação das atividades realizadas 
pelo IFRS Campus Farroupilha. Para 
atender ao objetivo de inserção 
regional, destacado no PDI, a 
comunidade precisa conhecer o IFRS, 
logo, a ampla divulgação do campus é 
de grande relevância. Da mesma 
forma, o plano de ação do IFRS 
Campus Farroupilha prevê a 
consolidação da instituição na 
comunidade, e ingresso discente, 
necessitando de material para 
divulgação dos cursos e também para 
realização de atividades como 
semanas acadêmicas.

360 Material CONSUMO 150881 ENVELOPE

ENVELOPE, Envelope em papel branco timbrado, 
tamanho 26,5 cm largura x 37,0 cm comprimento, 
gramatura 90 gramas. IMPRESSÃO - 1 x 1 cor. Frente 
com brasão e denominação. Verso: com endereços dos 
Campi do IFRS e da Reitoria. Lote com 1.000 unidades. 
Artes fornecida pelo setor de comunicação da reitoria e 
dos campi"

CAIXA 
00001000,00 
UN

1 1.535,55 1.535,55 -

Aquisição 
de material 

de 
divulgação 
institucional

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A publicidade é um dos princípios da 
administração pública, a aquisição dos 
referidos materiais dará suporte a 
divulgação das atividades realizadas 
pelo IFRS Campus Farroupilha. Para 
atender ao objetivo de inserção 
regional, destacado no PDI, a 
comunidade precisa conhecer o IFRS, 
logo, a ampla divulgação do campus é 
de grande relevância. Da mesma 
forma, o plano de ação do IFRS 
Campus Farroupilha prevê a 
consolidação da instituição na 
comunidade, e ingresso discente, 
necessitando de material para 
divulgação dos cursos e também para 
realização de atividades como 
semanas acadêmicas.

361 Material CONSUMO 150881 ENVELOPE

ENVELOPE, Envelope em papel branco timbrado, 
tamanho 16,2 cm largura x 22,9 cm comprimento, 
gramatura 90 gramas. IMPRESSÃO - 1 x 1 cor. Frente 
com brasão e denominação. Verso: com endereços dos 
Campi do IFRS e da Reitoria. Lote com 1.000 unidades. 
Artes fornecida pelo setor de comunicação da reitoria e 
dos campi"""

CAIXA 
00001000,00 
UN

1 1.190,32 1.190,32 -

Aquisição 
de material 

de 
divulgação 
institucional

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A publicidade é um dos princípios da 
administração pública, a aquisição dos 
referidos materiais dará suporte a 
divulgação das atividades realizadas 
pelo IFRS Campus Farroupilha. Para 
atender ao objetivo de inserção 
regional, destacado no PDI, a 
comunidade precisa conhecer o IFRS, 
logo, a ampla divulgação do campus é 
de grande relevância. Da mesma 
forma, o plano de ação do IFRS 
Campus Farroupilha prevê a 
consolidação da instituição na 
comunidade, e ingresso discente, 
necessitando de material para 
divulgação dos cursos e também para 
realização de atividades como 
semanas acadêmicas.
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do 
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362 Material CONSUMO 150881 ENVELOPE

ENVELOPE, Envelope em papel branco timbrado, 
tamanho 11,4 x 22,9 cm, gramatura 90g. 
IMPRESSÃO - 1 x 1 cor. Frente com brasão e 
denominação. Verso: com endereços dos Campi do 
IFRS e da Reitoria. Lote com 1.000 unidades. Artes 
fornecida pelo setor de comunicação da reitoria e dos 
campi"

CAIXA 
00001000,00 
UN

1 905,74 905,74 -

Aquisição 
de material 

de 
divulgação 
institucional

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A publicidade é um dos princípios da 
administração pública, a aquisição dos 
referidos materiais dará suporte a 
divulgação das atividades realizadas 
pelo IFRS Campus Farroupilha. Para 
atender ao objetivo de inserção 
regional, destacado no PDI, a 
comunidade precisa conhecer o IFRS, 
logo, a ampla divulgação do campus é 
de grande relevância. Da mesma 
forma, o plano de ação do IFRS 
Campus Farroupilha prevê a 
consolidação da instituição na 
comunidade, e ingresso discente, 
necessitando de material para 
divulgação dos cursos e também para 
realização de atividades como 
semanas acadêmicas.

363 Material CONSUMO 301233 DETERGENTE

DETERGENTE, Neutro, Frasco de 5 L. Detergente 
neutro, concentrado, próprio para limpeza de vidraria, 
Características: solúvel em água, densidade de 1.07 
g/cm3 (20°C), valor de pH 7,5 (50 g/l, H2O, 20 °C), 
ponto de ebulição 100 °C. Especial para materiais 
nobres como: materiais de precisão, quartzo, vidraria 
para bacteriologia, metal. Apresentação: Galão de 5 
litros, equivalente ou superior a Extran (Merck). 
Registro na ANVISA/MS

EMBALAGEM 
00000005,00 L

5 134,72 673,60 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

reagentes

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Os reagentes são fundamentais para 
suprir as necessidades dos laboratórios 
do IFRS-Campus Farroupilha e assim 
possibilitar a realização de aulas 
práticas.

364 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

1627
MANUTENCAO 
REFORMA PREDIAL

"Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, 
sob demanda, nos sistemas, redes e instalações elétricas, 
telefônicas, lógicas, hidrossanitárias e de combate e 
prevenção a incêndios, nos sistemas de proteção de 
descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como 
na reconstituição das partes civis afetadas, na forma 
estabelecida em planilhas de serviços descritos no 
sistema nacional de pesquisa de custos e índices da 
construção civil – SINAPI. LOCAL: Campus 
Farroupilha"

SERVIÇO 12 31.666,67 380.000,04 -
Serviço de 

manutenção 
predial

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a contratação dos 
serviços e aquisição de material para 
manutenção predial: - Manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; - Reparar área hidráulica, 
elétrica, mecânica, carpintaria e da 
alvenaria; - Zelar pela manutenção do 
patrimônio público. Considerando que 
o Campus Farroupilha não dispõe em 
seu quadro funcional de pessoal 
específico para execução rotineira dos 
serviços descritos, justifica-se essa 
contratação visando à execução das 
atividades de manutenção – 
preventiva, corretiva, eventuais e 
emergenciais – prezando pela 
economicidade dos investimentos, a 
segurança e conforto dos usuários, das 
instalações, dos sistemas e dos 
equipamentos. Não existindo concurso 
público para o cargo de manutenção 
de edificações, justifica-se a 
contratação dos serviços para 
atendimento das necessidades de 
manutenção predial do Campus de 
acordo com suas diferentes demandas 
e infraestrutura, proporcionado 
condições adequadas ao pleno 
funcionamento e desenvolvimento das 
atividades administrativas e de ensino 
na Instituição.
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do 
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item
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365 Material CONSUMO 29530
PLANTA DE 
ENGENHARIA

PLANTA DE ENGENHARIA, "Aquisição de material 
para manutenção predial preventiva e corretiva, sob 
demanda, nos sistemas, redes e instalações elétricas, 
telefônicas, lógicas, hidrossanitárias e de combate e 
prevenção a incêndios, nos sistemas de proteção de 
descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem como 
na reconstituição das partes civis afetadas, na forma 
estabelecida em planilhas de serviços descritos no 
sistema nacional de pesquisa de custos e índices da 
construção civil – SINAPI. LOCAL: Campus 
Farroupilha"

UNIDADE 12 10.833,33 129.999,96 -
Serviço de 

manutenção 
predial

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Busca-se com a contratação dos 
serviços e aquisição de material para 
manutenção predial: - Manter a 
integridade física dos prédios, 
instalações e demais bens móveis e 
imóveis, evitando depredação, 
violação; - Reparar área hidráulica, 
elétrica, mecânica, carpintaria e da 
alvenaria; - Zelar pela manutenção do 
patrimônio público. Considerando que 
o Campus Farroupilha não dispõe em 
seu quadro funcional de pessoal 
específico para execução rotineira dos 
serviços descritos, justifica-se essa 
contratação visando à execução das 
atividades de manutenção – 
preventiva, corretiva, eventuais e 
emergenciais – prezando pela 
economicidade dos investimentos, a 
segurança e conforto dos usuários, das 
instalações, dos sistemas e dos 
equipamentos. Não existindo concurso 
público para o cargo de manutenção 
de edificações, justifica-se a 
contratação dos serviços para 
atendimento das necessidades de 
manutenção predial do Campus de 
acordo com suas diferentes demandas 
e infraestrutura, proporcionado 
condições adequadas ao pleno 
funcionamento e desenvolvimento das 
atividades administrativas e de ensino 
na Instituição.

366 Material CONSUMO 234442 CONJUNTO ESCOVA

CONJUNTO ESCOVA, MATERIAL CABO ARAME, 
MATERIAL CRINA CAVALO, COMPONENTES 28 
ESCOVAS DE TAMANHOS VARIADOS, 
APLICAÇÃO LIMPEZA DE VIDRARIA DE 
LABORATÓRIO

UNIDADE 1 145,30 145,30 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

367 Material CONSUMO 408572 ESCOVA LABORATÓRIO

ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO 
CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME, 
MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE 
CAVALO, DIÂMETRO 5, COMPRIMENTO 50, 
ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL

UNIDADE 2 5,22 10,44 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

368 Material CONSUMO 419611
SUPORTE 
LABORATÓRIO

SUPORTE LABORATÓRIO, Estante dupla face 
capacidade 60 tubos tipo Eppendorf 0,5/1/2ml. Com 
base alfa numérica, material em polipropileno rígido.

UNIDADE 2 10,10 20,20 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

369 Material CONSUMO 419611
SUPORTE 
LABORATÓRIO

SUPORTE LABORATÓRIO, Estante dupla face 
capacidade 96 tubos tipo Eppendorf 0,5/1/2ml. Com 
base alfa numérica, material em polipropileno rígido.

UNIDADE 2 45,36 90,72 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

370 Material CONSUMO 419112 ESTANTE TUBO ENSAIO
ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL PLÁSTICO, 
DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 20, 
CAPACIDADE* ATÉ 20 UNIDADES

UNIDADE 2 14,90 29,80 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.
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contratação

371 Material CONSUMO 419611 SUPORTE LABORATÓRIO

SUPORTE LABORATÓRIO, Estantes tipo grade, 
fabricadas em polipropileno (PP) para Tubos em 
polipropileno, com orifícios quadrados e índice alfa-
numérico. Podem ser usadas em banho-maria, estufas e 
freezeres. Autoclaváveis. Capacidade: 40 tubos de 20-
21mm de diâmetro.

UNIDADE 2 12,51 25,02 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

372 Material CONSUMO 433848 FRASCO LABORATÓRIO
FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, 
MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250, TIPO 
TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL

UNIDADE 2 13,50 27,00 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

373 Material CONSUMO 433849 FRASCO LABORATÓRIO
FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, 
MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500, TIPO 
TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL

UNIDADE 2 11,62 23,24 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

374 Material CONSUMO 433851 FRASCO LABORATÓRIO
FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, 
MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 100, TIPO 
TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL

UNIDADE 2 11,79 23,58 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

375 Material CONSUMO 433851 FRASCO LABORATÓRIO
FRASCO LABORATÓRIO, Frasco para reagente. Em 
vidro borossilicato autoclavável, graduado, com tampa 
rosca azul, capacidade 250 mL.

UNIDADE 2 15,39 30,78 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

376 Material CONSUMO 433849 FRASCO LABORATÓRIO
FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, 
MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500, TIPO 
TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL

UNIDADE 2 17,63 35,26 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

377 Material CONSUMO 208737 LUVA DE PROTEÇÃO

LUVA DE PROTEÇÃO, Luva nitrílica azul. Sem talco, 
descartável, para procedimentos não cirúrgicos, 
ambidestra. Tamanho G. Embalagem: caixa com 100 
unidades.

CAIXA 
00000100,00 
UN

5 18,30 91,50 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

378 Material CONSUMO 208768 LUVA DE PROTEÇÃO

LUVA DE PROTEÇÃO, Luva nitrílica azul. Sem talco, 
descartável, para procedimentos não cirúrgicos, 
ambidestra. Tamanho M. Embalagem: caixa com 100 
unidades.

CAIXA 
00000100,00 
UN

15 26,59 398,85 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

379 Material CONSUMO 208805 LUVA DE PROTEÇÃO

LUVA DE PROTEÇÃO, Luva nitrílica azul. Sem talco, 
descartável, para procedimentos não cirúrgicos, 
ambidestra. Tamanho P. Embalagem: caixa com 100 
unidades.

CAIXA 
00000100,00 
UN

10 19,82 198,20 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

380 Material CONSUMO 63320 LUVA BORRACHA
LUVA BORRACHA, Luvas de látex para 
procedimentos. Ambidestra, sem pó, superfície lisa. 
Tamanho M. Embalagem: Caixa com 100 unidades.

CAIXA 
00000100,00 
UN

15 19,74 296,10 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.
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381 Material CONSUMO 63320 LUVA BORRACHA

LUVA BORRACHA, Luvas de látex para 
procedimentos. Sem pó, para procedimentos não 
cirúrgicos, ambidestra. Tamanho P. Embalagem: Caixa 
com 100 unidades.

CAIXA 
00000100,00 
UN

10 16,86 168,60 -

Aquisição 
de materiais 

para 
laboratórios - 

vidrarias

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição destes itens se justifica 
pela necessidade de equipar o 
laboratório de Química de tal forma 
que se garanta a funcionalidade do 
laboratório tornando o ambiente mais 
adequado para as atividades 
desenvolvidas.

382 Material CONSUMO 47678
GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO - GLP

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP – Nome: 
Gás Engarrafado (GLP), 13kg, com vasilhame em 
comodato. A empresa vencedora deverá adaptar as 
mangueiras ao sistema já existente no IFRS.

BOTIJÃO 
00000013,00 
KG

12 72,67 872,04 - - Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de gás liquefeito de 
petróleo se justifica pela necessidade 
de equipar os laboratórios para 
possibilitar aulas práticas de cursos 
ofertados no Campus Farroupilha, 
bem como fornecer abastecimento aos 
equipamentos (fogão) da copa na 
preparação de alimentos. de tal forma 
que se garanta a funcionalidade das 
atividades desenvolvidas.

391 Material CONSUMO 370157 LACRE SEGURANÇA

LACRE SEGURANÇA, MATERIAL NÁILON, 
COMPRIMENTO 200, LARGURA 4,80, 
APLICAÇÃO DEPÓSITO DE MERCADORIAS 
APREENDIDAS, TIPO ABRAÇADEIRA, COR 
NATURAL, RESISTÊNCIA TRAÇÃO 22,70

PACOTE 
00000100,00 
UN

50 10,17 508,50 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

392 Material CONSUMO 129763
CABO REDE 
COMPUTADOR

CABO REDE COMPUTADOR, Características 
técnicas mínimas: Cabo de 4 pares trançados compostos 
de condutores sólidos de cobre, 24 AWG, isolados em 
polietileno especial; Deve possuir capa externa em PVC 
não propagante à chama; Deve possuir marcação 
seqüencial métrica; Deve ser do tipo U/UTP (não 
blindado) CAT.6 para instalações internas; Deve 
possuir taxa de transferência de dados: 
10/100/1000Mbps; Deve ser compatível com conector 
RJ-45 macho CAT. 6; Deve ser fornecido em caixas de 
305 metros; Homologado pela Anatel; Garantia Mínima 
de 12 meses."

CAIXA 
00000305,00 M

10 630,34 6.303,40 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

393 Material CONSUMO 336957 TOMADA

TOMADA, MODELO RJ45, macho para cabo de rede 
com 8 vias; Deve possuir corpo em termoplástico de 
alto impacto transparente não propagante a chama; 
Dever ser compatível com cabo U/UTP CAT. 6 de 24 
AWG; Deve ser fornecido em peça única; Padrão de 
montagem T568A e T568B; Fornecido em embalagem 
com 100 unidades; Garantia Mínima de 12 meses.

PACOTE 
00000100,00 
UN

10 85,22 852,20 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.
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394 Material CONSUMO 336957 TOMADA

TOMADA, MODELO RJ45, Características técnicas 
mínimas: Conector de Rede RJ45 FEMEA CAT 6, 
Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante 
à chama (UL 94 V-0). Vias de contato produzidas em 
bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetro de 
níquel e 1,27 micrômetrode ouro. T568A/B Montado 
em placa de circuito impresso dupla face.Terminais de 
conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 
IDC, para condutores de 22 a 26 AWG."

UNIDADE 10 14,27 142,70 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

395 Material CONSUMO 290513 TESTADOR

TESTADOR, Características técnicas mínimas: 
Testador de cabos RJ11, RJ45, USB e BNC com as 
seguintes características: Deve possuír LEDs de 
indicação e fácil visualização para o status do cabo e da 
pinagem; Deve possuir verificação e indicação de cabo 
conectado, cruzado (crossover), aberto (sem conexão) e 
curto-circuito; Verificação e indicação da pinagem 
correta dos cabos; Deve possuir indicação por LEDs do 
nível de carga da bateria; Deve possuir avisos sonoros 
diferenciados para as verificações; Deve possuir parte 
removível para ser usada na outra extremidade do cabo; 
Deve ser fornecida bateria de 9V para alimentação do 
equipamento; Deve possuir botão fisico de inicio do 
teste; Deve possuir conectores do testador (fêmea): 
BNC, USB tipo B, RJ-11 de 6 pinos e RJ-45 de 8 pinos; 
Deve possuir conectores do testador remoto (fêmea): 
USB tipo A, RJ-11 de 6 pinos e RJ-45 de 8 pinos; Deve 
possuir garantia de 1 (um) ano;

UNIDADE 2 119,42 238,84 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

396 Material CONSUMO 111406 PLACA REDE
PLACA REDE, com velocidades de auto-negociaveis 
de 10/100/1000mbps. PCI.

UNIDADE 10 40,16 401,60 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

397 Material CONSUMO 251339 PATCH PANEL

PATCH PANEL, PADRÃO 19, CATEGORIA 5E, 
FCC, PART 68.5, MÓDULO 1, PORTAS 24, TIPO 
PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, 
TIPO IDC ESPECIFICO P/ CONDUTORES 22 A 26 
AWG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IDC P/ 
CONDUTORES DE 2,5 MM, APLICAÇÃO REDE DE 
INFORMÁTICA

UNIDADE 5 232,57 1.162,85 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.



Nº 
do 

Item

Tipo do
item

Subitem
Código

do 
item

Descrição
Descrição

sucinta do objeto
Unidade de

fornecimento

Quantidade
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contratada 
ou 

adquirida

Estimativa
preliminar 

do valor 
(R$)

Estimativa
preliminar 

do valor 
total (R$)

Ação
orçamentária

Vinculado 
ao

grupo

Grau de 
prioridade

da 
contratação 

ou 
aquisição

Data 
desejada

para 
contratação 

ou 
aquisição

Renovação
de 

contrato

Unidade
responsável

Tem 
vinculação

ou 
dependência 
com outro 

item

Situação
Justificativa para aquisição ou 

contratação

398 Material CONSUMO 276200 PATCH PANEL

PATCH PANEL, PADRÃO 19, Patch panel com 24 
portas CAT6: Contém 24 portas para RJ45, Padrão 
CAT6, para racks 19 polegadas, Estrutura de pontos 
para tráfego de voz, imagens e dados, Material em 
termoplástico de alto impacto não propagante à chama, 
Painel frontal em aço de 1,4mm de espesssura e bordas 
com reforço para evitar empenamentos, Terminais de 
conexão cobre berílio, padrão 110 IDC, para condutores 
de 22 a 26 AWG.

UNIDADE 2 719,76 1.439,52 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

399 Material CONSUMO 136760
ALICATE PARA 
CLIMPAR

ALICATE PARA CLIMPAR, Características técnicas 
mínimas: Alicate de crimpagem com corpo anatômico e 
conectorização de alta precisão. Suportar conectores 
CAT5 e CAT6. Cabo emborrachado. Cabeça Matriz de 
alta precisão. Catraca para melhor pressão ajuste do 
conector. Lâmina removível. Haste em ferro fundido e 
corpo anatômico. Produto em blister original do 
fabricante. Similar ao Alicate De Crimpar Rj-45 Rj-11 
com Catraca Crimpador Profissional Bestfer

UNIDADE 3 50,39 151,17 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

400 Material CONSUMO 150347
DISCO RÍGIDO 
REMOVÍVEL

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, Características 
técnicas mínimas: Disco rígido SATA III; Velocidade 
de rotação: 7200 RPM; Taxa máxima de transferência 
de dados: 6 Gbit/s; Capacidade de armazenamento: 
1TB; Tamanho mínimo do Buffer: 64MB; Fator de 
forma: 3,5 polegadas; Deve vir acompanhado de cabo 
de dados SATA com trava cuja taxa de transferencia 
seja de 6 Gbps ou superior; Garantia mínima de 12 
meses.

UNIDADE 10 265,26 2.652,60 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

401 Material CONSUMO 150347
DISCO RÍGIDO 
REMOVÍVEL

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, Disco rígido SATA 
III; Velocidade de rotação: 5400 RPM; Taxa máxima de 
transferência de dados: 6 Gbit/s; Capacidade de 
armazenamento: 1TB; Tamanho mínimo do Buffer: 
128MB; Fator de forma: 2,5 polegadas; Garantia 
mínima de 12 meses."

UNIDADE 10 346,66 3.466,60 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.



Nº 
do 
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Tipo do
item
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do 
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com outro 
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contratação

402 Material CONSUMO 22810 DISCO MAGNÉTICO

DISCO MAGNÉTICO, Características técnicas 
mínimas: HD SAS 600GB 15K RPM, 6Gb/s, tamanho 
de 2,5' ou 3,5', não é necessárioo gaveta. Hot Plug. 
Compatível com Servidor Dell PowerEdge R710. 
Garantia mínima de 12 meses."

UNIDADE 5 3.003,38 15.016,90 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

403 Material CONSUMO 150347
DISCO RÍGIDO 
REMOVÍVEL

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, Características 
técnicas mínimas: HD SSD 2,5' 240GB SATA 3.0 
(6GB/s) compatível com SATA 2.0 (2GB/s) Leitura 
550MB/s Gravação 490MB/s Garantia mínima 12 
meses."

UNIDADE 20 457,90 9.158,00 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

404 Material CONSUMO 11274 MEMÓRIA RAM

MEMÓRIA RAM, "MEMÓRIA PARA 
COMPUTADOR Características técnicas mínimas: 
Padrão: Sem Buffer não-ECC UDIMM; Pinagem: 240 
pinos; Tipo: DDR3; Classificação: PC3-12800; 
Frequência: 1600 MHz; Capacidade: 4GB; Latência 
CAS mínima: CL11; Tensão de operação: 1,5V; 
Garantia mínima: 12 meses."

UNIDADE 10 295,48 2.954,80 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

405 Material CONSUMO 11274 MEMÓRIA RAM

MEMÓRIA RAM, "MEMÓRIA PARA 
COMPUTADOR Características técnicas mínimas: 
Módulo de memória RAM RDIMM de 8GB 1333MHz, 
DDR3 SDRAM, DIMM 240 pinos, embalagem original 
do fabricante, garantia mínima de 12 meses. 
Compatível com servidor Dell PowerEdge R710"

UNIDADE 4 762,56 3.050,24 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.



Nº 
do 

Item

Tipo do
item

Subitem
Código

do 
item
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ou 
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406 Material CONSUMO 67563 ´MOUSE´

´MOUSE´, Características técnicas mínimas: Mouse 
com fio; Detecção de movimento à Laser; Resolução 
mínima 1200 dpi; Conexão/interface USB sem a 
necessidade de qualquer adaptador; Deve possuir 2 
botões para seleção (click) e um botão de rolagem 
(scroll); No tamanho normal, não serão aceitos Mouses 
do tipo ""Mini""; Deve ser fornecido com mouse-pad 
ergonômico; Na cor preta; Garantia mínima de 12 
(doze) meses."

UNIDADE 20 36,10 722,00 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

407 Material CONSUMO 204798
´TECLADO 
MICROCOMPUTADOR´

´TECLADO MICROCOMPUTADOR´, Características 
técnicas mínimas: Padrão ABNT-2 com 107 teclas, com 
todos os caracteres da língua portuguesa; 
Conexão/interface USB sem a necessidade de qualquer 
adaptador; Teclas Windows logo (acesso ao menu 
iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: 
equivalente ao botão direito do mouse); Regulagem de 
altura e inclinação do teclado; Deve ser fornecido com 
base ergonômica compatível com o encaixe do teclado; 
No caso de fornecimento de teclas de desligamento, 
hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte 
superior do teclado. Na cor preta; Garantia mínima de 
12 (doze) meses."

UNIDADE 20 48,53 970,60 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

408 Material CONSUMO 61336
´TECLADO 
MICROCOMPUTADOR´

´TECLADO MICROCOMPUTADOR´,TECLADO 
NUMÉRICO MICROCOMPUTADOR Características 
técnicas mínimas: Teclado numérico (somente 
numérico); Número de teclas: 18 ou mais; Conexão 
com computador USB 2.0; Tipo de teclas baixas ou 
slim; Comprimento do Cabo 1,2 m ou maior; Padrão 
Teclado ABNT2; Ciclo de vida: 10 milhões de toques.

UNIDADE 5 48,53 242,65 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

409 Material CONSUMO 139343
REDE INFORMÁTICA - 
PEÇA / ACESSÓRIO

REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, 
"ADAPTADORES WIFI USB Características técnicas 
mínimas: Interface: USB 2.0 no mínimo; Tipo de 
antena: Interna; Padrão: 802.11n, compatível com os 
padrões 802.11b e 802.11g; Velocidade máxima de 
transmissão: 300Mbp/s; Suporte a MIMO; Modos de 
operação: Ad-hoc, infra estrutural; Segurança: WEP 
64/128/152, WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK 
(TKIP/AES); Garantia mínima: 12 meses."

UNIDADE 20 43,00 860,00 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.
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410 Material CONSUMO 20583 FONE OUVIDO

FONE OUVIDO, "FONE COM MICROFONE 
Características técnicas mínimas: Fone de ouvido do 
tipo Headset Stereo; Com controle de volume no cabo; 
Comprimento do cabo: 2m revestido de PVC; 
Microfone de haste; Suporte para cabeça em material 
flexível e ajustável; Na cor preta e com garantia mínima 
de 12 (doze) meses. FONE DE OUVIDO: Almofadas 
acolchoadas; Conexão: mini Jack 3.5mm (P2); Potência 
Máxima: 100mW RMS; Resposta de Frequência: 20Hz 
20Khz; Sensibilidade: 96dB ± 4dB; Driver: 40 mm; 
Impedância: 32 Ohms ± 15%; MICROFONE: 
Microfone redutor de ruído; Conector: 3.5mm (P2) de 
cor diferente do conector para o fone de ouvido; Tipo 
Elemento: Condensador eletrônico; Direcionamento: 
Omnidirecional; Frequência de Resposta: 50Hz 16KHz; 
Sensibilidade: -40dB ± 3dB; Material: Plástico de alta 
resistência;"

UNIDADE 10 80,82 808,20 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

411 Material CONSUMO 139343
REDE INFORMÁTICA - 
PEÇA / ACESSÓRIO

REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, 
"CABO Características técnicas mínimas: Cabo de 
Dados SATA 3 - 45cm - Padrões suportados: SATA 1.0 
(150MB/s) , SATA 2.0 3Gb/s e SATA 3.0 6GB/s. Com 
trava no conector."

UNIDADE 20 6,86 137,20 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

412 Material CONSUMO 404926 FITA ADESIVA

FITA ADESIVA,"FITA PARA ROTULADOR 
Características técnicas mínimas: FITA LAMINADA, 
referência TZE 231, com especificações mínimas: 
espessura 12 mm, 8 metros de comprimento; preto 
sobre branco; para rotulador eletrônico marca 
BROTHER modelo P-Touch PT-1880"

UNIDADE 20 101,66 2.033,20 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

413 Material CONSUMO 150267
LEITORA CÓDIGO 
BARRA

LEITORA CÓDIGO BARRA, Leitor óptico de código 
de barra. Especificações Técnicas: Leitor de óptico de 
código de barras, tipo pistola portátil com fio e com 
pedestal, modo de leitura: com gatilho; padrão de 
leitura: varredura multilínea; profundidade do campo de 
leitura (distância da boca até o código): pelo menos de 1 
a 40cm; velocidade de leitura/decodificação: pelo 
menos 100 varreduras por segundo, indicadores de 
leitura: sonoro e visual, raio de leitura (distância 
leitor/berço): no mínimo 10m, taxa de transmissão de 
dados: 720 Kbps sistema ótico: laser ou fonte de luz 
visível de pelo menos 650 NM, simbologias suportadas: 
pelo menos code 39/Full ASCII e Code128, 
compatibilidade: pelo menos Windows XP 
Professional, configuração: plug and play e cabo 
universal, interface do berço: USB, teclado e serial, 
alimentação de entrada: 5VDC, resistência a choque: no 
mínimo 1,5m de queda livre sobre superfície de 
concreto. Prazo de garantia: 01 ano."

UNIDADE 3 254,52 763,56 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.



Nº 
do 

Item

Tipo do
item

Subitem
Código

do 
item

Descrição
Descrição

sucinta do objeto
Unidade de

fornecimento

Quantidade
a ser 

contratada 
ou 

adquirida

Estimativa
preliminar 

do valor 
(R$)

Estimativa
preliminar 

do valor 
total (R$)

Ação
orçamentária

Vinculado 
ao

grupo

Grau de 
prioridade

da 
contratação 

ou 
aquisição

Data 
desejada

para 
contratação 

ou 
aquisição

Renovação
de 

contrato

Unidade
responsável

Tem 
vinculação

ou 
dependência 
com outro 

item

Situação
Justificativa para aquisição ou 

contratação

414 Material CONSUMO 8664 MALETA FERRAMENTAS

MALETA FERRAMENTAS, Maleta organizadora para 
ferramentas com: Alça em alumínio, 2 travas em aço 
galvanizado, 1 compartimento na tampa com 12 
bandejas móveis em plástico ABS e capacidade de 
carga de 14 kg. Medindo aproximadamente: 
480x240x200mm."

UNIDADE 5 230,77 1.153,85 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

415 Material CONSUMO 70459 JOGO DE FERRAMENTA

JOGO DE FERRAMENTA, Características técnicas 
mínimas: Jogo de chaves contendo: 5 chaves de Fenda: 
6x38mm, 3x75mm, 5x100mm,6x100mm, 8x200mm; 5 
chaves Phillips: #2x38mm, 0x75mm,#1x100mm, 
#2x100mm, #3x150mm; Jogo de chaves de fenda de 
precisão com 6 peças: 1 Chave Porta-Bits, 1 
Magnetizador e desmagnetizador, 18 Bits de 25mm, 1 
alicate meia cana 6', 1 alicate universal 6'.

UNIDADE 5 150,03 750,15 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

416 Material CONSUMO 139343
REDE INFORMÁTICA - 
PEÇA / ACESSÓRIO

REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, 
"PASTA TÉRMICA Características técnicas mínimas: 
Cor Branca levemente brilhante. Temperatura de 
Trabalho -40 a 200 °C. Consistência Pastosa. 
Condutividade térmica 0,4 w/mk. Componente Básico 
Silicone alto peso molecular. Exudação 0,4%. Bisnaga 
com 50g"

UNIDADE 20 23,91 478,20 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

417 Material CONSUMO 392369 ÁLCOOL ISOPROPÍLICO
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO, Características técnicas 
mínimas: Alcool isopropilico 500ml; embalagem com 
bico aplicador."

EMBALAGEM 
00000001,00 L

20 18,37 367,40 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.



Nº 
do 

Item

Tipo do
item

Subitem
Código

do 
item

Descrição
Descrição
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fornecimento
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contratada 
ou 
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preliminar 
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(R$)
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preliminar 
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da 
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ou 
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ou 
aquisição
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de 
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vinculação

ou 
dependência 
com outro 

item

Situação
Justificativa para aquisição ou 

contratação

418 Material CONSUMO 139343
REDE INFORMÁTICA - 
PEÇA / ACESSÓRIO

REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO, 
"SPRAY LIMPA CONTATO Características técnicas 
mínimas: Spray aerosol, 300ml, Indicado para Limpeza 
em Contatos Elétricos e Componentes Eletrônicos de 
Motores, Computadores, Impressoras, Chaves Elétricas, 
Potenciômetros,Injeção Eletrônica, Equipamentos 
Industriais."

UNIDADE 20 18,09 361,80 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

419 Material CONSUMO 88331 CADINHO SOLDAGEM

CADINHO SOLDAGEM, "ESTANHADOR 
Características técnicas mínimas: Ferro de Solda 
Estanhador Soldagem Profissional, Potência: 25w, 
Temp. Máx.: 410ºC, Voltagem: Bivolt, níquel-cromo, 
Ponta rosqueável, Tamanho: 210mm, peso: 110g"

UNIDADE 5 30,03 150,15 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

420 Material CONSUMO 219166 FIO SOLDA
FIO SOLDA, MATERIAL NÚCLEO RESINA, 
Estanho para solda, 60x40, fio de 1,0mm, peso: 500g

UNIDADE 2 85,42 170,84 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

421 Material CONSUMO 129763
CABO REDE 
COMPUTADOR

CABO REDE COMPUTADOR, "CABO HMDI 
Características técnicas mínimas: Cabo HDMI, 20 
Metros, Conectores: HDMI tipo A x HDMI tipo A - 
(Largura do conector: 2.3cm / Filtro 1.9cm).Conectores 
Folheados A Ouro, Condutor Cobre Com Filtro 
Magnético, Revestimento Pvc, Alta Velocidade de 
Transmissão: 10,2 Gbps – High Speed, Compatível com 
as Versões: 1.4 , 1.3B e Anteriores, Sinal De Vídeo 
Suporta Resoluções De 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 
1080p E 2160p, Garantina miníma de 12 meses"

UNIDADE 5 106,66 533,30 -

Aquisição 
de 

consumíveis 
de TI

Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização 
das atividades administrativas 
possibilita aos servidores do campus 
programarem medidas que tornem 
seus procedimentos cada vez mais 
rápidos, seguros, integrados e, 
sobretudo, acessíveis à toda a 
população brasileira. Equipamentos de 
informática sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria 
das tecnologias, ocasionando 
comprometimento na execução dos 
processos de negócio. Sendo assim, a 
aquisição dos itens é necessária para 
não prejudicar as atividades de ensino, 
pesquisa e extensão.

Total: 100 item(s)



Valor total de itens: R$ 611.090,20



Relatório de Itens do Plano Anual 2020

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.
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do 

Item
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de 
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422 Material CONSUMO 129763
CABO REDE 
COMPUTADOR

CABO REDE COMPUTADOR, "CABO VGA 20 
METROS Características técnicas mínimas: Cabo 
de VGA, 20 Metros, Padrão Macho x Macho, 
Terminações Db15, Conectores Em Material 
Injetado De Fábrica, Conectores Blindados, 
Garantia mínima de 12 meses."

UNIDADE 5 84,95 424,75 -
Aquisição de 

consumíveis de TI
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização das 
atividades administrativas possibilita 
aos servidores do campus programarem 
medidas que tornem seus procedimentos 
cada vez mais rápidos, seguros, 
integrados e, sobretudo, acessíveis à 
toda a população brasileira. 
Equipamentos de informática sofrem 
um processo de depreciação natural, 
como a maioria das tecnologias, 
ocasionando comprometimento na 
execução dos processos de negócio. 
Sendo assim, a aquisição dos itens é 
necessária para não prejudicar as 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

423 Material CONSUMO 96717
LÂMPADA 
RETROPROJETOR

LÂMPADA RETROPROJETOR, Características 
técnicas mínimas: Lâmpada para projetor 
Multimidia Marca Epson modelos Powerlite 
W28+, W18+ e X24+ modelo da lâmpada 
ELPLP78, número de referência V13H010L78. 
Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 5.000 horas 
(modo normal); 6.000 horas (modo econômico). 
Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima 
de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação. 
Original ou compatível. Lâmpada completa, não 
será aceito somente bulbo."

UNIDADE 5 621,82 3.109,10 -
Aquisição de 

consumíveis de TI
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização das 
atividades administrativas possibilita 
aos servidores do campus programarem 
medidas que tornem seus procedimentos 
cada vez mais rápidos, seguros, 
integrados e, sobretudo, acessíveis à 
toda a população brasileira. 
Equipamentos de informática sofrem 
um processo de depreciação natural, 
como a maioria das tecnologias, 
ocasionando comprometimento na 
execução dos processos de negócio. 
Sendo assim, a aquisição dos itens é 
necessária para não prejudicar as 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

424 Material CONSUMO 89400 FILTRO LINHA

FILTRO LINHA, Características técnicas 
mínimas: Potência máxima (para 220V): 2200VA; 
Potência máxima (para 127V): 1270VA; Corrente 
máxima: 10A; No mínimo 6 tomadas padrão 
ABNT NBR 14136; Protetor contra surtos: 
Varistor 4500A (92J); Comprimento mínimo do 
cabo de entrada: 1,5m no padrão ABNT NBR 
14136; Fusível de entrada: 10A e fusível reserva; 
Tensão de entrada: bivolt automático 127V/220V; 
Chave liga-desliga com sinalização luminosa; 
Caixa plástica anti-chama: Proteção RFI, EMI; 
Certificado INMETRO; Garantia de 12 meses.

UNIDADE 25 34,93 873,25 -
Aquisição de 

consumíveis de TI
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização das 
atividades administrativas possibilita 
aos servidores do campus programarem 
medidas que tornem seus procedimentos 
cada vez mais rápidos, seguros, 
integrados e, sobretudo, acessíveis à 
toda a população brasileira. 
Equipamentos de informática sofrem 
um processo de depreciação natural, 
como a maioria das tecnologias, 
ocasionando comprometimento na 
execução dos processos de negócio. 
Sendo assim, a aquisição dos itens é 
necessária para não prejudicar as 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

Usuário: MARCOS ANTONIO PECCIN JUNIOR

UASG: 158674 - INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA

Arquivo gerado em: 04/12/2019 16:36:10
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425 Material CONSUMO 89400 FILTRO LINHA

FILTRO LINHA, Características técnicas 
mínimas: Filtro de linha, com no mínimo 4 
tomadas com 3 pinos tipo 2p + T. Tensão de 
alimentação 110V/220V. 10A. Interruptor 
Liga/Desliga. Fusível de proteção e fusível 
reserva. Anti-chamas. De acordo com norma Nbr 
14146. Certificado Inmetro. Cabo de entrada no 
mínimo 5 metros de comprimento

UNIDADE 25 51,88 1.297,00 -
Aquisição de 

consumíveis de TI
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização das 
atividades administrativas possibilita 
aos servidores do campus programarem 
medidas que tornem seus procedimentos 
cada vez mais rápidos, seguros, 
integrados e, sobretudo, acessíveis à 
toda a população brasileira. 
Equipamentos de informática sofrem 
um processo de depreciação natural, 
como a maioria das tecnologias, 
ocasionando comprometimento na 
execução dos processos de negócio. 
Sendo assim, a aquisição dos itens é 
necessária para não prejudicar as 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

426 Material CONSUMO 435132
BATERIA NÃO 
RECARREGÁVEL

BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO 
CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA 
ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO 
NOMINAL 9

UNIDADE 10 14,63 146,30 -
Aquisição de 

consumíveis de TI
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização das 
atividades administrativas possibilita 
aos servidores do campus programarem 
medidas que tornem seus procedimentos 
cada vez mais rápidos, seguros, 
integrados e, sobretudo, acessíveis à 
toda a população brasileira. 
Equipamentos de informática sofrem 
um processo de depreciação natural, 
como a maioria das tecnologias, 
ocasionando comprometimento na 
execução dos processos de negócio. 
Sendo assim, a aquisição dos itens é 
necessária para não prejudicar as 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

427 Material CONSUMO 435132
BATERIA NÃO 
RECARREGÁVEL

BATERIA NÃO RECARREGÁVEL,"BATERIA 
Características técnicas mínimas: Bateria 3V para 
placa-mãe, modelo CR2032 (Dentro dos padrões 
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, 
de 4 de novembro de 2008. Deve ser certificada 
pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado)."

UNIDADE 100 3,64 364,00 -
Aquisição de 

consumíveis de TI
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização das 
atividades administrativas possibilita 
aos servidores do campus programarem 
medidas que tornem seus procedimentos 
cada vez mais rápidos, seguros, 
integrados e, sobretudo, acessíveis à 
toda a população brasileira. 
Equipamentos de informática sofrem 
um processo de depreciação natural, 
como a maioria das tecnologias, 
ocasionando comprometimento na 
execução dos processos de negócio. 
Sendo assim, a aquisição dos itens é 
necessária para não prejudicar as 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

428 Material CONSUMO 41580 FONTE ALIMENTAÇÃO

FONTE ALIMENTAÇÃO, Características 
técnicas mínimas: Fonte ATX 600 WATTS Reais, 
com certificado 80 plus bronze, conectores ATX 1, 
EPS 1, disquete 1, periféricos com quatro pinos 4, 
PCI-E 2, SATA 6. Tensão de entrada: 100V-10A / 
240V-5A.

UNIDADE 20 210,00 4.200,00 -
Aquisição de 

consumíveis de TI
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização das 
atividades administrativas possibilita 
aos servidores do campus programarem 
medidas que tornem seus procedimentos 
cada vez mais rápidos, seguros, 
integrados e, sobretudo, acessíveis à 
toda a população brasileira. 
Equipamentos de informática sofrem 
um processo de depreciação natural, 
como a maioria das tecnologias, 
ocasionando comprometimento na 
execução dos processos de negócio. 
Sendo assim, a aquisição dos itens é 
necessária para não prejudicar as 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.
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429 Serviço CONTINUADO 2712

MANUTENCAO DE 
EQUIPAMENTOS DE 
COMUNICACAO DE 
DADOS

Manutenção Preventiva e Corretiva, sem custos de 
peças, Marca Leucotron, Modelo Active LDS IP / 
IP400 Equipamentos Ligados na Central: Central 
ACTIVE LDS IP/IP400 configurada inicialmente 
com 30 troncos digitais bidirecionais de 2 Mbits 
com DDR e IDC, 4 troncos analógicos 
bidirecionais com IDC. 52 ramais analógicos. 8 
canais IP (SIP) e 20 ramais IP. A capacidade final 
do ACTIVE LDS IP/IP400 é de 192 portas. - 2 
Interfaces Celular GSM ChipCell +. - Lic. De 
Software TGCO (Mesa operadora virtual) - Lic. 
De Software Contact Phone para 30 usuários. - 
Lic. De Software de Tarifação Taritron Flex para 
64 ramais.

MÊS 12 300,00 3.600,00 -
Manutenção Centrais 

Telefônicas
Média 01/10/2020 SIM

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O IFRS - Campus Farroupilha, 
observando as peculiaridades e 
demandas de cada setor, procura da 
melhor maneira possível aos seus 
limitados recursos buscar 
incessantemente, a eficácia e a 
eficiência de suas ações. Neste viés, 
justifica-se a contratação pelo fato 
imprescindível de atender a necessidade 
de manutenção preventiva e corretiva de 
sua central telefônica, já que o Campus 
não dispõe de mão de obra capacitada 
para desenvolver a atividade em seu 
quadro próprio. Desta forma, vale 
formalizar que o IFRS-Campus 
Farroupilha, possui disponibilidade 
orçamentária para arcar com esta 
contratação.

430 Material CONSUMO 138380
CAPTADOR DE VÍDEO 
E ÁUDIO

CAPTADOR DE VÍDEO E ÁUDIO, PLACA 
CONTROLADORA VÍDEO Características 
técnicas mínimas: DISPOSITIVO DE CAPTURA 
DE VIDEO. Interface USB. Entrada HDMI, vídeo 
componente, 3.5mm (áudio). Saída HDMI, 3.5mm 
Etéreo. Suporte a resolução Full HD. Codec 
compatível com H.264 encoder. Alimentação de 
energia via USB. Suporte a aplicações de 
streaming. Compatível com Windows 8/7 (32/64 
bit). Deve acompanhar cabos HDMI, USB e áudio. 
Avermedia Live Gamer Portable C875, similar ou 
de mesmo padrão de qualidade.

UNIDADE 10 814,97 8.149,70 -
Aquisição de 

consumíveis de TI
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenação 
de Tecnologia 
de Informação 
– TI

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O uso de Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização das 
atividades administrativas possibilita 
aos servidores do campus programarem 
medidas que tornem seus procedimentos 
cada vez mais rápidos, seguros, 
integrados e, sobretudo, acessíveis à 
toda a população brasileira. 
Equipamentos de informática sofrem 
um processo de depreciação natural, 
como a maioria das tecnologias, 
ocasionando comprometimento na 
execução dos processos de negócio. 
Sendo assim, a aquisição dos itens é 
necessária para não prejudicar as 
atividades de ensino, pesquisa e 
extensão.

431 Material CONSUMO 40495

CENTRAL 
TELEFÔNICA - 
COMPONENTE / 
ACESSÓRIO

CENTRAL TELEFÔNICA - COMPONENTE / 
ACESSÓRIO, NOME CENTRAL 
TELEFONICA - COMPONENTE / ACESSO

UNIDADE 1 341,75 341,75 -
Manutenção Centrais 

Telefônicas
Média 01/10/2020 SIM

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

SIM
Enviado 
para o 
ME

O IFRS - Campus Farroupilha, 
observando as peculiaridades e 
demandas de cada setor, procura da 
melhor maneira possível aos seus 
limitados recursos buscar 
incessantemente, a eficácia e a 
eficiência de suas ações. Neste viés, 
justifica-se a contratação pelo fato 
imprescindível de atender a necessidade 
de manutenção preventiva e corretiva de 
sua central telefônica, já que o Campus 
não dispõe de mão de obra capacitada 
para desenvolver a atividade em seu 
quadro próprio. Desta forma, vale 
formalizar que o IFRS-Campus 
Farroupilha, possui disponibilidade 
orçamentária para arcar com esta 
contratação.

432 Serviço CONTINUADO 25470
SERVICO DE VISTORIA 
VALIDACAO 
CERTIFICACAO

Serviço de emissão de certificado digital tipo e-
CPF A3 ICP - Brasil em token criptográfico com 
validação presencial

UN 5 115,00 575,00 - - Média 01/04/2020 NÃO

Direção de 
Administração 
e 
Planejamento

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A Contratação de serviço de emissão de 
Certificado Digital se faz necessária 
uma vez que trata-se de documento 
eletrônico que possibilita comprovar a 
identidade de uma pessoa, uma empresa 
ou um site, para assegurar as transações 
online e a troca eletrônica de 
documentos, mensagens e dados, com 
presunção de validade jurídica.
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433 Serviço CONTINUADO 16152
PUBLICACAO LIVRO 
MATERIA - PERIODICA 
OFICIAL

Distruibuição de publicidade legal impressa e/ou 
eletrônica - EBC

UN 12 300,00 3.600,00 - - Alta 31/01/2020 SIM
Direção de 
Administração 
e Planejamento

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O IFRS- Câmpus Farroupilha, de forma 
racional, observando as peculiaridades e 
demandas de cada setor, procura da 
melhor maneira possível aos seus 
limitados recursos buscar 
incessantemente, a eficácia e a 
eficiência de suas ações. Neste viés, a 
contratação da Empresa Brasil de 
Comunicação - EBC se justifica face a 
demanda futura por serviços de 
distribuição de publicações legais. A 
utilização deste serviço estava 
centralizado na reitoria em virtude da 
centralização das atividades ligadas as 
licitações e contratos na reitoria. Com a 
descentralização, o Câmpus Farroupilha 
passará a ter maior autonomia para 
realizar estas atividades e por 
consequência, passará a utilizar este 
serviço com maior frequência. O 
contrato nº 13/2010, firmado entre o 
IFRS e a EBC terá vigência até 14 de 
Agosto de 2013, devendo o Câmpus 
Farroupilha formalizar novo contrato a 
partir desta data, de forma a manter 
ativo o serviço. A nova contratação se 
dará através de um processo de 
Inexigibilidade de Licitação, que se 
justifica pelo fato de a EBC ofertar de 
forma exclusiva os serviços de 
publicidade legal, conforme o Decreto 
nº 6.246 de 24 de Outubro de 2007 e a 
Lei 11.652 de 07 de Abril de 2008, 
instrumentos oficiais de criação da 
EBC. Assim, confome prevê o Artigo 
25 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, 
é inexigível licitação quando se tratar de 
prestadora de serviço exclusivo, 
configurando inviabilidade de 
competição. Neste caso, a administração 
não tem como realizar pesquisa de 
preços no mercado, uma vez que não há 
concorrentes disponíveis. Necessário 
informar que todas as ações e atividades 
desencadeadas no Campi têm o objetivo 
de criar uma escola contemporânea e 
comprometida com a sociedade. Sendo 
assim, o Campus Farroupilha, como 
jovem instituição de interesse 
comunitário, busca a cada dia se 
consolidar como alternativa de ensino 
público, gratuito e de qualidade.
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434 Serviço CONTINUADO 15156

ADMINISTRACAO 
EXECUCAO PROJETO 
EDUCACIONAL 
CONVENIO ESTAGIO 
UNIVERSITARIO 
MONITOR

Contratação de Serviços de Agente Integrador para 
vagas de estágio na Reitoria e nos Campi do 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul- IFRS, a 
estudantes regularmente matriculados e com 
frequência efetiva que estejam frequentando o 
ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino 
médio, da educação especial e dos anos finais do 
ensino fundamental, na modalidade profissional da 
educação de jovens e adultos, a fim de atender às 
necessidades do IFRS. 30 vagas para estágio de 
ensino médio. 90 vagas para estágio de ensino 
superior.

Mês 12 80,00 960,00 - - Média 01/01/2020 SIM
Coordenadoria 
de Gestão de 
Pessoas

NÃO
Enviado 
para o 
ME

O IFRS fará a concessão de vagas para 
estágios remunerados com o objetivo de 
oferecer oportunidades aos estudantes 
para complementarem a formação 
escolar mediante treinamento prático em 
situações reais de trabalho. A 
oportunidade concedida se traduz pelo 
conjunto de fatores que, durante o 
período de realização do estágio, são 
colocadas à disposição do estudante 
estagiário, sob a forma não só de espaço 
físico-operacional, mas também de 
recursos humanos, técnicos e 
instrumentais. Para tanto, faz-se 
necessária a contratação de um agente 
de integração especializado para 
desempenhar as atividades de 
recrutamento, contratação e 
acompanhamento do desempenho dos 
estagiários, visando atender plenamente 
a legislação vigente, especialmente 
diante da impossibilidade técnica e de 
pessoal, por parte do IFRS, em atender 
todos os interessados em estagiar 
perante o órgão, o que se mostra mais 
adequado contratar uma empresa 
especializada na prestação deste serviço. 
Desta forma, restam atendidos o 
interesse público da contratação, já que 
a empresa especializada contribuirá para 
propiciar aos estudantes interessados a 
oportunidade de estagiar perante este 
órgão, assim como resta atendida a 
economicidade, pois os custos 
decorrentes desta contratação são 
ínfimos se comparados com eventual 
deslocamento de servidor para exercer 
essa função.

435 Serviço CONTINUADO 19267
EDICAO IMPRESSAO - 
DIARIO OFICIAL 
JUSTICA

Serviço de publicações legais na Imprensa 
Nacional no âmbito do campus Farroupilha

UN 12 1.665,00 19.980,00 - - Alta 01/04/2020 SIM

Direção de 
Administração 
e 
Planejamento

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação se justifica por tratar-se 
de serviço indispensável e obrigatório, 
baseado no princípio da publicidade dos 
atos administrativos, isto é, serviços de 
publicação no Diário Oficial da União, 
inclusive em suplemento, de atos 
oficiais e demais matérias de interesse 
do IFRS, conforme estabelecido no 
Decreto nº 4.520, de 16/12/2002, 
combinado com a Portaria nº 268, de 
05/10/2009, solicitamos aquisição do 
serviço pelo período de 60 meses.

436 Serviço CONTINUADO 4286
COMUNICACAO POR 
CORREIO

Prestação de serviços de aquisição de produtos, 
caixa postal, envio de correspondências, 
encomendas, mala direta e malotes - Correios

Mês 12 500,00 6.000,00 - - Média 01/07/2020 SIM

Direção de 
Administração 
e 
Planejamento

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Pela essencialidade de continuidade das 
atividades administrativas ao 
desempenho de maneira eficiente e 
eficaz das competências institucionais, 
faz-se indispensável a contratação dos 
serviços de aquisição de produtos, caixa 
postal, envio de correspondências, 
encomendas, mala direta e malotes - 
Correios.

437 Material CONSUMO 150628
REGISTRO PEÇAS E 
COMPONENTES

REGISTRO PEÇAS E COMPONENTES, NOME 
REGISTRO PEÇAS E COMPONENTES

Mês 12 200,00 2.400,00 -
Manutenção 

preventiva e corretiva 
de veículos oficiais

Média 01/07/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

SIM
Enviado 
para o 
ME

Tal aquisição se justifica para garantir a 
segurança e grande necessidade de 
gerenciamento da manutenção 
preventiva e corretiva da frota de 
veículos.

438 Serviço CONTINUADO 25518

ADMINISTRACAO 
GERENCIAMENTO-
MANUTENCAO 
VEICULO 
AUTOMOTIVO

Mão-de-obra para reparo de veículos oficiais Mês 12 300,00 3.600,00 -
Manutenção 

preventiva e corretiva 
de veículos oficiais

Média 01/07/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

SIM
Enviado 
para o 
ME

Tal contratação se justifica para garantir 
a segurança e pela grande necessidade 
de gerenciamento da manutenção 
preventiva e corretiva da frota de 
veículos.
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439 Serviço CONTINUADO 25518

ADMINISTRACAO 
GERENCIAMENTO-
MANUTENCAO 
VEICULO 
AUTOMOTIVO

Taxa de administração para serviço gerenciamento 
eletrônico de manutenção da frota de veículos 
oficiais

Mês 12 100,00 1.200,00 -
Manutenção 

preventiva e corretiva 
de veículos oficiais

Média 01/07/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

SIM
Enviado 
para o 
ME

Tal contratação se justifica para garantir 
a segurança e pela grande necessidade 
de gerenciamento da manutenção 
preventiva e corretiva da frota de 
veículos.

440 Material CONSUMO 357239 ÁLCOOL ETÍLICO

ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO 
LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, 
TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5¨GL, 
FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO 
MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA 
MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, 
CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, 
REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE 
REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5

LITRO 60 11,41 684,60 -

Aquisição de 
materiais para 
laboratórios - 

reagentes

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Os reagentes são fundamentais para 
suprir as necessidades dos laboratórios 
do IFRS-Campus Farroupilha e assim 
possibilitar a realização de aulas 
práticas.

441 Material CONSUMO 151064 CALÇA

CALÇA, Calça de brim na cor cinza claro. Barra 
costurada; com elástico e cordão na cintura; com 2 
bolsos frontais tipo calça social. Deve conter 
logotipo da Instituição no bolso direito tamanho 7 
cm x 7 cm. Tamanho P, M e G.

UNIDADE 10 38,92 389,20 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

442 Material CONSUMO 285591 JALECO

JALECO, TIPO MANGA LONGA, Jaleco de 
brim manga longa na cor azul escuro. Gola tipo 
italiana com 2 bolsos frontais (14 cm x 15 cm) na 
altura da cintura e 1 bolso no lado esquerdo na 
altura do peito (14 cm x 15 cm) este, com estampa 
da Instituição (comp.: 9 cm x altura: 4 cm); 
abertura frontal com botões grandes costurados. 
Tamanho P, M e G.

UNIDADE 10 50,57 505,70 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.



Nº 
do 
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Situação
Justificativa para aquisição ou 
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443 Material CONSUMO 3905 CAPA CHUVA

CAPA CHUVA, Capa confeccionada em tecido de 
poliéster com revestimento de PVC na face externa 
contendo fechamento frontal através de botões 
metálicos e costura por solda eletrônica. Específico 
para proteção contra intempéries (chuva). 
Tamanho P, M e G.

UNIDADE 10 13,53 135,30 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

444 Material CONSUMO 3891 MACACÃO

MACACÃO, Macacão de brim na cor cinza claro. 
Barra costurada; costura dupla em todos os 
fechamentos e fechamento com botões contendo 
02 bolsos frontais tipo calça social; manga longa. 
Deve conter logotipo da Instituição no bolso 
direito tamanho 7 cm x 7 cm. Tamanho P, M e G.

UNIDADE 5 109,57 547,85 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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do 
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445 Material CONSUMO 63320 LUVA BORRACHA

LUVA BORRACHA, Luva de látex descartável, 
liso, antiderrapante, estéril, com pó, para 
procedimentos cirúrgicos. Caixa com 100 
pares.Tamanho P, M e G.

CAIXA 
00000100,00 
UN

4 100,83 403,32 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

446 Material CONSUMO 63320 LUVA BORRACHA
LUVA BORRACHA, Luva de látex de borracha 
natural, sem talco. Tamanho P, M e G.

PAR 30 3,14 94,20 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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do 
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447 Material CONSUMO 63320 LUVA BORRACHA

LUVA BORRACHA, Luva de borracha nitrílica 
de alto desempenho com palma, face palmar dos 
dedos e pontas dos dedos antiderrapantes. 
Tamanho P.

PAR 10 9,27 92,70 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

448 Material CONSUMO 63320 LUVA BORRACHA

LUVA BORRACHA, Luva de borracha nitrílica 
de alto desempenho com palma, face palmar dos 
dedos e pontas dos dedos antiderrapantes. 
Tamanho M.

PAR 10 9,27 92,70 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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do 
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449 Material CONSUMO 63320 LUVA BORRACHA
LUVA BORRACHA, NOME LUVA DE 
BORRACHA - USO DOMESTICO

PAR 10 9,27 92,70 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

450 Material CONSUMO 120936
LUVA SEGURANÇA - 
VAQUETA

LUVA SEGURANÇA - VAQUETA, Luva 
confeccionada em malha de algodão com 
revestimento externo em pigmentos de PVC na 
palma, dorso, dedos e punho. Acabamento rugoso 
antiderrapante. Tamanho P, M e G.

PAR 50 3,24 162,00 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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451 Material CONSUMO 120936
LUVA SEGURANÇA - 
VAQUETA

LUVA SEGURANÇA - VAQUETA, Luva de 
segurança confeccionada em malha de algodão 04 
fios e parcialmente recoberta com látex na palma e 
nos dedos. Palma antiderrapante e punho em 
malha elástica.

PAR 20 7,32 146,40 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

452 Material CONSUMO 16950 GASOLINA COMUM
GASOLINA COMUM, NOME GASOLINA - 
COMBUSTIVEL VEICULO

LITRO 1400 4,75 6.650,00 -

CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA 
EM 

GERENCIAMENTO 
DE 

COMBUSTÍVEIS

Média 01/09/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de combustível faz-se 
necessária para atender a demanda do 
campus Farroupilha, proporcionando 
assim a continuidade e a ampliação na 
prestação dos serviços públicos.

453 Material CONSUMO 120936
LUVA SEGURANÇA - 
VAQUETA

LUVA SEGURANÇA - VAQUETA, Luva 
confeccionada em poliamida, multitato, 
acabamento liso, punho tricotado, com elástico.

PAR 30 3,88 116,40 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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454 Material CONSUMO 120936
LUVA SEGURANÇA - 
VAQUETA

LUVA SEGURANÇA - VAQUETA, Luva 
confeccionada em couro bovino tipo vaqueta, com 
reforço interno na palma e externo entre os dedos 
polegar e indicador, com elástico no dorso. 
Modelo petroleira. Tamanho P, M e G.

PAR 30 24,52 735,60 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

455 Material CONSUMO 120936
LUVA SEGURANÇA - 
VAQUETA

LUVA SEGURANÇA - VAQUETA, Luva 
confeccionada em PVC com acabamento 
antiderrapante na palma, dedos e dorso, com forro 
tricotado em algodão, punho reto. Cano curto.

PAR 20 8,48 169,60 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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456 Material CONSUMO 151039 ÓCULOS PROTEÇÃO
ÓCULOS PROTEÇÃO, Óculos de proteção 
confeccionado em material plástico com visor de 
policarbonato incolor.

UNIDADE 20 6,00 120,00 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

457 Material CONSUMO 151039 ÓCULOS PROTEÇÃO

ÓCULOS PROTEÇÃO, Óculos de proteção 
confeccionado em uma única peça de 
policarbonato, com hastes ajustáveis e acolchoadas 
nas extremidades e dotada de proteção lateral 
composta por três fendas. Óculos apropriado para 
uso sobre óculos de grau.

UNIDADE 10 20,81 208,10 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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458 Material CONSUMO 151039 ÓCULOS PROTEÇÃO

ÓCULOS PROTEÇÃO, Óculos de proteção 
confeccionado em material plástico com visor de 
policarbonato incolor e revestimento anti-
embaçante.

UNIDADE 20 29,30 586,00 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

459 Material CONSUMO 151039 ÓCULOS PROTEÇÃO

ÓCULOS PROTEÇÃO, Óculos de proteção 
confeccionado em material plástico com visor de 
policarbonato verde, proteção lateral e meia 
proteção lateral superior, com revestimento anti-
risco ultra dura.

UNIDADE 20 17,35 347,00 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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460 Material CONSUMO 151039 ÓCULOS PROTEÇÃO

ÓCULOS PROTEÇÃO, Óculos de proteção com 
armação e visor confeccionados em uma única 
peça de policarbonato incolor, com revestimento 
externo de filme prateado espelhado, com hastes 
tipo espátula.

UNIDADE 20 12,83 256,60 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

461 Material CONSUMO 63398 PROTETOR FACIAL

PROTETOR FACIAL, Protetor facial constituído 
de coroa de material plástico e carneira com face 
interna e externa confeccionada de material 
plástico, com regulagem através de ajuste simples 
ou catraca, tira absorvente de suor e visor de 
policarbonato incolor.

UNIDADE 4 29,94 119,76 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.



Nº 
do 

Item

Tipo do
item

Subitem
Código

do 
item

Descrição
Descrição

sucinta do objeto
Unidade de

fornecimento

Quantidade
a ser 

contratada 
ou 

adquirida

Estimativa
preliminar 

do valor 
(R$)

Estimativa
preliminar 

do valor 
total (R$)

Ação
orçamentária

Vinculado ao
grupo

Grau de 
prioridade

da 
contratação 

ou 
aquisição

Data 
desejada

para 
contratação 

ou 
aquisição

Renovação
de 

contrato

Unidade
responsável

Tem 
vinculação

ou 
dependência 
com outro 

item

Situação
Justificativa para aquisição ou 

contratação

462 Material CONSUMO 3883
CAPACETE 
SEGURANÇA

CAPACETE SEGURANÇA, Capacete de 
segurança confeccionado em polietileno de alta 
densidade. Suspensão confeccionada com duas ou 
três tiras de tecido, carneira confeccionada em 
material plástico ou polietileno, com regulagem de 
ajuste simples ou catraca. Contendo tira jugular de 
elástico com ajuste e queixeira.

UNIDADE 3 32,86 98,58 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

463 Material CONSUMO 405890 PROTETOR SOLAR

PROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO 
UVA/UVB, Protetor solar FPS 60. Deve ser 
recomendado para qualquer tipo de trabalho ao ar 
livre e em serviços com solda elétrica. Natureza 
química: óleos cerosos e filtros solares. Validade 
mínima de 2 anos e data de fabricação inferior a 30 
dias da data da entrega. Embalagem de 120g.

BISNAGA 
00000120,00 
G

10 21,97 219,70 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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464 Material CONSUMO 380018 ÁLCOOL ETÍLICO

ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% 
V/V, COMPOSIÇÃO BÁSICA COM 
EMOLIENTE, FORMA FARMACÊUTICA GEL 
Gel antisséptico para as mãos à base de álcool. 
Embalagem de 1L.

FRASCO 
00001000,00 
ML

20 23,43 468,60 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

465 Material CONSUMO 66893 DESENGRAXANTE
DESENGRAXANTE, Creme desengraxante para 
limpeza, isento de abrasivos e solventes, 
biodegradável.

UNIDADE 30 7,34 220,20 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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466 Material CONSUMO 404651
DISPENSER 
HIGIENIZADOR

DISPENSER HIGIENIZADOR, Dispenser com 
suporte para parede confeccionado em material 
plástico com botão, para reservatório de álcool gel 
/ sabonete líquido. Capacidade para 900 ml.

UNIDADE 10 23,67 236,70 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

467 Material CONSUMO 93904 LIXEIRA
LIXEIRA, Lixeira com pedal na cor branca 
confeccionado em polipropileno. Capacidade para 
15L a 20L.

UNIDADE 10 37,07 370,70 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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468 Material CONSUMO 150198 REGULADOR GÁS

REGULADOR GÁS, Regulador de gás parafusado 
com manômetro indicador de volume de gás 
(vazio, reserva ou cheio) para facilitar o controle. 
Recomendado para botijões de GLP de 13 kg.

UNIDADE 4 32,11 128,44 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

469 Material CONSUMO 111546 MALETA
MALETA, Maleta para primeiros socorros. 
Tamanho médio. Cor Branca.

UNIDADE 10 39,23 392,30 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

470 Material CONSUMO 16993 ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL, NOME OLEO DIESEL LITRO 500 3,62 1.810,00 -

CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA 
EM 

GERENCIAMENTO 
DE 

COMBUSTÍVEIS

Média 01/09/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

SIM
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de combustível faz-se 
necessária para atender a demanda do 
campus Farroupilha, proporcionando 
assim a continuidade e a ampliação na 
prestação dos serviços públicos.

471 Serviço CONTINUADO 25372
CONTROLE DE 
ABASTECIMENTO DE 
VEICULOS

Taxa de administração para serviço de 
gerenciamento eletrônico de abastecimento dos 
veiculos oficiais

taxa/mês 12 38,75 465,00 -

CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA 
EM 

GERENCIAMENTO 
DE 

COMBUSTÍVEIS

Média 01/09/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

SIM
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de combustível faz-se 
necessária para atender a demanda do 
campus Farroupilha, proporcionando 
assim a continuidade e a ampliação na 
prestação dos serviços públicos.
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472 Serviço CONTINUADO 13943
CORRETAGEM - 
SEGURO

Corretagem - Seguro UN 3 1.858,85 5.576,55 -

CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE 

SEGURO 
VEICULAR

Alta 01/07/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

SIM
Enviado 
para o 
ME

O serviço é essencial a fim de reduzir os 
prejuízos às instituição em casos de 
roubo ou furto de seus veículos (viaturas 
oficiais), bem como havendo o 
envolvimento desses em acidentes, ao 
amortizar as despesas com danos 
materiais e pessoais próprios, de seus 
usuários (servidores públicos) e a 
terceiros.

474 Serviço CONTINUADO 25828

CONTRATACAO DE 
PASSAGEM AEREA 
JUNTO A COMPANHIA 
CREDENCIADA

Aquisição e gerenciamento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais

UN 5 1.188,00 5.940,00 - - Média 01/02/2020 SIM Gabinete NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação de serviço de 
agenciamento e aquisição de passagens 
aéreas faz-se necessária para que os 
servidores do IFRS - Campus 
Farroupilha, quando devidamente 
autorizados, possam participar de 
atividades de interesse dos diversos 
segmentos do campus, tais como 
eventos de capacitações, congressos e 
seminários.

475 Serviço CONTINUADO 22365
SERVICOS DE 
TELECOMUNICACOES

Contratação de telefonia móvel, pacote de dados: 
Assinaturas básica mensal, Assinatura tarifa zero - 
local - Intragrupo; Chamada para móvel (VC1 
MM) intragrupo; Chamada para móvel (VC1 MM) 
intrarede; Chamada para móvel (VC1 MM) para 
demais operadoras; chamada para fixo (VC1 MF); 
AD1 (utilização na própria rede; AD2 (utilização 
em rede de terceiros); Deslocamento 1; 
Deslocamento 2; Caixa Postal; SMS - mesma 
operadora; SMS - demais operadoras; Gerenciador 
de utilização de acessos móveis; serviço(pacote) 
de dados para aparelhos celulares; Chamadas de 
longa distância (VC2 MM) mesma operadora; 
Chamadas de longa distância (VC2 MM) demais 
operadoras; Chamadas de longa distância (VC2 
MF);Chamadas de longa distância (VC3 MM) 
mesma operadora; Chamadas de longa distância 
(VC3 MM) demais operadoras; Chamadas de 
longa distância (VC3 MF)

Mês 12 277,30 3.327,60 -

CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO DE 

TELEFONIA 
MÓVEL

Média 01/07/2020 SIM
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação destina-se a suprir a 
necessidade de serviços de telefonia 
móvel e internet 3G para o Diretor Geral 
e Coordenações de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, Administração e 
Desenvolvimento Institucional. Assim, 
quando do deslocamento fora da 
unidade poderão exercer a comunicação 
de forma não-onerosa, fato que ocorre 
atualmente, pois muitos servidores 
utilizam-se de seus aparelhos 
telefônicos particulares para fazer 
ligações em função de suas atividades 
cotidianas, sem ressarcimento ou 
restituição dos valores das ligações. O 
pedido de linha de internet 3G serão 
postos a disposição da área 
administrativa quando em eventos fora 
da unidade, em locais onde não existe 
internet sem fio, com o propósito de 
facilitar a comunicação com os mesmos. 
O SIM-cards permitirá uma economia 
com as ligações feitas à celulares, ao 
invés do telefone fixo, gerando uma 
economia significativa, pois ligações 
entre celulares custam bem menos do 
que ligações de fixo para celular.
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477 Material CONSUMO 280735 COMPRESSA GAZE

COMPRESSA GAZE, Compressa de gazes 
esterilizada em 100% algodão de alta absorção. 
Tamanho 7,5 x 7,5 cm, 13 fios. Pacote com 10 
unidades.

PACOTE 
00000010,00 
UN

10 1,19 11,90 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

478 Material CONSUMO 444362 ATADURA
ATADURA, TIPO 1 CREPOM, Ataduras de 
crepom 12 cm x 1,80 m 13 fios. Pacote com 1 
unidade.

ROLO 
00000001,80 
M

10 1,29 12,90 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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479 Material CONSUMO 437860 FITA HOSPITALAR
FITA HOSPITALAR, Esparadrapo impermeável 
na cor branca com alta aderência 10 cm x 45 cm.

ENVELOPE 10 9,33 93,30 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

480 Material CONSUMO 434728 CURATIVO.
CURATIVO, Fitas adesivas para curativos - ref.: 
BAND-AID.

CAIXA 10 8,52 85,20 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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contratação

481 Material CONSUMO 278333 TESOURA

TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, 
MATERIAL CABO PLÁSTICO, 
COMPRIMENTO 11, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS SEM PONTA

UNIDADE 10 22,03 220,30 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

482 Material CONSUMO 42358 CONE SINALIZAÇÃO
CONE SINALIZAÇÃO, Cone de sinalização em 
PVC 50 cm com base 28 cm x 28 cm na cor 
laranja.

UNIDADE 10 7,87 78,70 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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483 Material CONSUMO 298647
FITA 
ANTIDERRAPANTE

FITA ANTIDERRAPANTE, autoadesiva para 
escadas 50 mm x 5 m.

UNIDADE 20 17,58 351,60 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

484 Material CONSUMO 150153 QUADRO AVISOS

QUADRO AVISOS, Quadro com suporte para 
parede composto por moldura lisa de madeira ou 
PVC com vidro, para fixação na parede na posição 
horizontal para folha A4. Tamanho externo 
36x27cm. Tamanho interno para colocação de 
folha de 30x22cm.

UNIDADE 30 25,60 768,00 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.



Nº 
do 

Item

Tipo do
item

Subitem
Código

do 
item

Descrição
Descrição

sucinta do objeto
Unidade de

fornecimento

Quantidade
a ser 

contratada 
ou 

adquirida

Estimativa
preliminar 

do valor 
(R$)

Estimativa
preliminar 

do valor 
total (R$)

Ação
orçamentária

Vinculado ao
grupo

Grau de 
prioridade

da 
contratação 

ou 
aquisição

Data 
desejada

para 
contratação 

ou 
aquisição

Renovação
de 

contrato

Unidade
responsável

Tem 
vinculação

ou 
dependência 
com outro 

item

Situação
Justificativa para aquisição ou 

contratação

485 Material CONSUMO 150151 ARMÁRIO
ARMÁRIO, Armário para EPI confeccionado em 
fibra de vidro na cor verde com prateleira e visor 
em acrílico.

UNIDADE 10 796,27 7.962,70 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

486 Material CONSUMO 63223
CARGA EXTINTOR 
INCÊNDIO

CARGA EXTINTOR INCÊNDIO, Carga para 
extintor de incêndio, de tipo Pó químico seco 
(PQS), classificação ABC, de capacidade 4 kg. 
Reposição da carga nominal do agente extintor/ 
repelente declaradas originalmente pelo fabricante. 
Procedimentos em conformidade com as normas 
ABNT NBR 12962 e NBR 10721.

UNIDADE 10 42,03 420,30 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.
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487 Material CONSUMO 63223
CARGA EXTINTOR 
INCÊNDIO

CARGA EXTINTOR INCÊNDIO, Carga para 
extintor de incêndio, de tipo Pó químico seco 
(PQS), classificação ABC, de capacidade 6 kg. 
Reposição da carga nominal do agente extintor/ 
repelente declaradas originalmente pelo fabricante. 
Procedimentos em conformidade com as normas 
ABNT NBR 12962 e NBR 10721.

UNIDADE 28 50,00 1.400,00 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

488 Material CONSUMO 63223
CARGA EXTINTOR 
INCÊNDIO

CARGA EXTINTOR INCÊNDIO, Carga para 
extintor de incêndio, de tipo dióxido de carbono 
(gás carbônico/ CO2), de capacidade 6 kg. 
Reposição da carga nominal do agente extintor/ 
repelente declaradas originalmente pelo fabricante. 
Procedimentos em conformidade com as normas 
ABNT NBR 12962 e NBR 11716.

UNIDADE 10 64,40 644,00 -
Aquisição de 
materiais de 

segurança e epi's
Média 01/06/2020 NÃO

Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A aquisição de equipamentos de 
proteção individual, materiais de 
segurança e de sinalização tem por 
objetivo principal assegurar o 
cumprimento de normas gerais que 
regem a segurança no ambiente de 
trabalho, a prevenção e proteção contra 
incêndios e outros riscos inerentes às 
instalações do diversos Campi que 
compõe o Instituto Federal do Rio 
Grande do Sul – IFRS. Desta forma, os 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) devem ser fornecidos pela 
instituição para mitigar danos à saúde e 
preservar a integridade física dos 
servidores e empregados que estejam 
expostos individualmente à agentes ou 
riscos ligados à função. Os demais 
materiais de segurança, atenderão as 
necessidades das equipes de segurança 
no trabalho e comissões internas de 
prevenção de acidentes, promovendo 
padrões de saúde e qualidade de vida no 
ambiente funcional. Ainda os materiais 
de sinalização tem a função de fornecer 
a adequação de suas instalações, 
prevenindo acidentes e se enquadrando 
em normativas de combate à incêndio.

489 Material PERMANENTE 6165
REFRIGERADOR 
DOMÉSTICO

REFRIGERADOR DOMÉSTICO, Refrigerador 
doméstico grande com duas portas (tipo geladeira 
duplex). Capacidade mínima do refrigerador: 310 
litros

UNIDADE 1 2.300,00 2.300,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

490 Material PERMANENTE 212333 BALANÇA PRECISÃO

BALANÇA PRECISÃO, Balança digital de 
precisão para laboratório. Especificações mínimas: 
Capacidade máxima: 6,1 quilogramas ou superior; 
Resolução: 0,1 gramas ou menos ; Certificado de 
calibração reconhecido pelo IMETRO. Garantia 
mínima de 1 (um) ano.

UNIDADE 2 600,00 1.200,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.



Nº 
do 

Item

Tipo do
item

Subitem
Código

do 
item

Descrição
Descrição

sucinta do objeto
Unidade de

fornecimento

Quantidade
a ser 

contratada 
ou 

adquirida

Estimativa
preliminar 

do valor 
(R$)

Estimativa
preliminar 

do valor 
total (R$)

Ação
orçamentária

Vinculado ao
grupo

Grau de 
prioridade

da 
contratação 

ou 
aquisição

Data 
desejada

para 
contratação 

ou 
aquisição

Renovação
de 

contrato

Unidade
responsável

Tem 
vinculação

ou 
dependência 
com outro 

item

Situação
Justificativa para aquisição ou 

contratação

491 Material PERMANENTE 103764 COMPRESSOR DE AR

COMPRESSOR DE AR, Tensão: 220 V, Potência 
do motor: 2 HP ou superior, Pressão de Operação 
Máxima: 120 PSI ou superior, Volume do 
Reservatório de Ar: 24 litros ou superior.

UNIDADE 1 1.000,00 1.000,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

492 Material PERMANENTE 16535
FURADEIRA DE 
BANCADA 
INDUSTRIAL

FURADEIRA DE BANCADA INDUSTRIAL, 
Motor: 1/2 CV ou superior, Mandril: 5/8”

UNIDADE 1 1.300,00 1.300,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

493 Material PERMANENTE 138444 SERRA ESQUADRIA
SERRA ESQUADRIA, Serra esquadria com braço 
telescópico: Potência do motor: 1.800 W ou 
superior, Velocidade: 3.800 rpm ou superior

UNIDADE 2 1.700,00 3.400,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

494 Material PERMANENTE 21393 MOTOR ELÉTRICO

MOTOR ELÉTRICO, Motor trifásico, assíncrono 
de indução com rotor de gaiola de esquilo, 
totalmente fechado com ventilação externa, 
potência de 3 CV, frequência de 60 Hz, Grau de 
proteção IP55, 4 polos, classe de isolação F, com 
pés, 380/660 V, 6 terminais, Categoria N.

UNIDADE 1 1.250,00 1.250,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

495 Material PERMANENTE 151038
MÓDULO 
ELETRÔNICO

MÓDULO ELETRÔNICO, Módulo 
Multiplexador de 20 canais, 2 e 4 fios, velocidade 
de 60 canais/s, tensão 300V.

UNIDADE 3 2.700,00 8.100,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

496 Material PERMANENTE 52043
REGISTRADOR DE 
COMUTACAO

REGISTRADOR DE COMUTACAO, Unidade de 
aquisição de dados, comutação e registro de dados 
LXI. Características: Display 6 1/2 dígitos; 
interface USB e LAN.

UNIDADE 3 9.000,00 27.000,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

497 Material PERMANENTE 300212
GERADOR FORMA DE 
ONDA

Gerador de Funções arbitrárias, com as seguintes 
especificações: 2 canais, display LCD TFT 3,95 
polegadas, 12 dígitos de resolução, formas de 
Onda: senoidal, triangular, quadrada, pulso, rampa, 
TTL, dente de erra e Varredura, com ajuste de 
offset; faixa de freqüência de 0,2Hz a 25MHz; 
frequencímetro com modo externo e interno; faixa 
de freqüência: senoidal - 0,2Hz ~ 25MHz (8 
faixas); Quadrada / Triangular - ,2Hz ~ 12,5MHz 
(8 faixas); impedância de Saída de 50 OHMS ± 
5%, amplitude de 20Vpp em aberto / 10Vpp com 
carga de 50 OHMS, forma de onda arbitrária até 
10MHz, memória de 8 KB ,tensão de trabalho e 
220 volts ou bivolt; proteção com fusível. O 
equipamento deve conter 2 (duas) ponteiras de 
prova, cabo de alimentação, manual de utilização. 
O equipamento deve possuir garantia mínima de 
12 meses.

UNIDADE 25 3.000,00 75.000,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

498 Material PERMANENTE 327085 ESMERILHADEIRA

ESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, 
VOLTAGEM 220, POTÊNCIA 900, ROTAÇÃO 
11.000, DIÂMETRO DISCO 4 1/2, TIPO USO 
INDUSTRIAL

UNIDADE 2 500,00 1.000,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.
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499 Material PERMANENTE 420796
FRAGMENTADORA 
PAPEL

FRAGMENTADORA PAPEL, CAPACIDADE 
FRAGMENTAÇÃO 15, TENSÃO MOTOR 110, 
DIMENSÕES PICOTE 4 X 30, CAPACIDADE 
LIXEIRA 34, CARACTERÍSTICAS 
ADICIONAIS PROTEÇÃO SOBRECARGA, 
SENSOR DE PAPEL/CESTO/NÍVEL S

UNIDADE 1 1.000,00 1.000,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

500 Material PERMANENTE 238700 CORTINA AR

CORTINA AR, MATERIAL CAIXA 
METÁLICA, largura de 1,20 metros, controle 
remoto, Voltagem 220v, Frequência 60 Hz, vazão 
de ar mínima de 1700 m3/h, nível de ruído 
máximo 55 db.

UNIDADE 2 500,00 1.000,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

501 Material PERMANENTE 91057 PARAFUSADEIRA

PARAFUSADEIRA, e furadeira portátil. Potência 
mínima de 180W. Mandril sem chave 1/2" ( 13 
mm ) aperto rápido; Descrição do produto: 
Furadeira e Parafusadeira à Bateria 18V com 
carregador de baterias bivolt 110V/220V, 2 
velocidades, Sistema de aviso de desligamento de 
máquina contra sobrecarga, Mandril com 
capacidade de até 13mm, Sistema de proteção 
ECP, Tambor de ajuste do torque com no mínimo 
20 escalas, Carregador BIVOLT, 2 baterias de 18v 
de 1,5AH, Torque, em materiais duros de até 54 
Nm e em materiais macios de até 21 Nm, rotações 
em vazio (1ª velocidade /2ª velocidade): 0 - 450 
r.p.m, Peso incluindo bateria de até 1,3 kg, 
Mandril de aperto rápido com capacidade de 0,8 -
13mm, Comprimento mínimo de 198 mm, Altura 
mínima de 225 mm, Tipo de elemento da bateria: 
Lítio, Diâmetro de perfuração: perfuração em 
madeira de até 35 mm e perfuração em aço de até 
10 mm; Devem acompanhar a parafusadeira uma 
maleta de transporte, um carregador bivolt e duas 
baterias 18v 1,5AH.

UNIDADE 2 1.000,00 2.000,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

502 Material PERMANENTE 150675
PROJETOR 
MULTIMÍDIA

PROJETOR MULTIMÍDIA, - DATA SHOW - 
1920X1200 XGA - 3600 ANSI LUMENS 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PROJETOR 
MULTIMÍDIA, DATA SHOW: PROJETOR DE 
TETO E MESA. SISTEMA DE PROJEÇÃO: 
TECNOLOGIA 3LCD, 
RESOLUÇÃO:1920X1200 XGA. 
LUMINOSIDADE: 3600 ANSI LUMENS. TAXA 
DE CONTRASTE: 4000:1. LÂMPADA: 210W. 
IMAGEM HDTV READY. TAMANHO DA 
IMAGEM: 30 A 300 POLEGADAS. 
CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL: -30º 
A 30º. SISTEMA DE SOM EMBUTIDO: 10W X 
1 MONO. FAIXA DE ZOOM 
APROXIMADO:MANUAL APROX. 1.3 
X.CONEXÕES: VIDEO COMPOSTO, S-VIDEO, 
VIDEO RGB/COMPONENTE, HDMI, USB, 
AUDIO ESTÉREO, CONEXÃO PARA PC, 
CONEXÃO PARA DVD. CONTROLE REMOTO 
220 v OU BIVOLT. BOLSA DE TRANSPORTE 
(1), TAMPA DE LENTE, CABOS PARA 
CONEXÕES. TRAVA ANTI-FURTO 
KENSINGTON. DIMENSÕES APROXIMADAS: 
(LXAXP): 313X129X278mm.

UNIDADE 3 3.600,00 10.800,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

503 Material PERMANENTE 35130
AR CONDICIONADO / 
REFRIGERAÇÃO - 
TROCADOR CALOR

AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - 
Aparelho de Ar condicionado 12000 BTUs 
voltagem 220 volts Inverte

UNIDADE 4 1.800,00 7.200,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.
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504 Material PERMANENTE 35130
AR CONDICIONADO / 
REFRIGERAÇÃO - 
TROCADOR CALOR

AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - 
Aparelho de Ar Condicionado Split, Tipo Hi-Wall 
24.000 BTU/h com as seguintes características: 
Aparelho para ar quente e frio; Gás Refrigerante R-
410A; Cor da Evaporadora: Branca; 220 V; Selo 
PROCEL de Economia de Energia Classe A ; 
Consumo máximo de energia: 45,6 kWh/mês; 
Marcas de Referência: Elgin, Samsung ou similar. 
Inverter.

UNIDADE 5 4.000,00 20.000,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

505 Material PERMANENTE 35130
AR CONDICIONADO / 
REFRIGERAÇÃO - 
TROCADOR CALOR

AR CONDICIONADO / REFRIGERAÇÃO - 
Aparelho de Ar Condicionado Split, Tipo Piso-
Teto 36.000 BTU/h com as seguintes 
características: Aparelho para ar quente e frio; Gás 
Refrigerante R-410A; Cor da Evaporadora: 
Branca; 220 V; Selo PROCEL de Economia de 
Energia Classe A ; Consumo máximo de energia: 
68,5 kWh/mês; Marcas de Referência: Elgin, 
Hitachi ou similar. Inverter.

UNIDADE 10 5.000,00 50.000,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

506 Material PERMANENTE 95125 ESTANTE METÁLICA

ESTANTE METÁLICA, MÓDULOS DE 
ESTANTES METÁLICAS, NAS DIMENSÕES 
DE 300X895X2500MM DE ALTURA, COM 7 
PRATELEIRAS CADA, PARA UMA CARGA 
DE 120KG/M UNIFORMEMENTE 
DISTRIBUÍDOS. ACABAMENTO CINZA PÓ 
EPOXI, MATÉRIA PRIMA CONFORME ASTM 
A 572 GR 42.

UNIDADE 16 650,00 10.400,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

507 Material PERMANENTE 150617
ASPIRADOR DE PÓ E 
ÁGUA

ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, ASPIRADOR DE 
PÓ E LÍQUIDOS. POTÊNCIA MÍNIMA 1600W, 
VÁCUO 170 mBar OU MELHOR, TENSÃO 
220V.

UNIDADE 1 550,00 550,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

508 Material PERMANENTE 32905 ROTULADOR

ROTULADOR, eletrônico portátil, com função de 
Data e Hora, Display LCD com 12 caracteres, 
Imprime até duas linhas, imprime por 
Transferência Térmica, Largura da Fita 9 e 12mm, 
visor em português, Teclado QWERTY, cortador 
manual, Resolução de Impressão 230 DPI. Modelo 
de referência: Brother PT-80

UNIDADE 1 250,00 250,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.

509 Material CONSUMO 279141 FITA ADESIVA

FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO 
ADESIVO, TIPO ROTULADORA, branca 
(escrita em Preto), não laminada. Largura: 12mm; 
Comprimento: 8m. Modelo de Referência: M231, 
Brother. Original, genuína ou similar de qualidade 
superior, desde que compatível com Rotuladora 
Brother PT-80.

ROLO 
00000008,00 
M

25 70,00 1.750,00 -
Aquisição de 

mobiliário e utensílios 
domésticos

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Objetiva-se com esta aquisição: - 
Atualização tecnológica dos 
equipamentos dispostos nos laboratórios 
do campus; - Suprir as demandas de 
materiais em aulas práticas; - Repor 
acessórios/peças avariadas que 
impossibilitam utilização de máquinas.
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510 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

2020

AR CONDICIONADO - 
INSTALACAO E 
MONTAGEM ( PAREDE 
SISTEMAS)

"Manutenção preventiva/corretiva de aparelho de 
ar condicionado, tipo ACJ, de 7.500 a 18.000 
BTUs, com o fornecimento de peças e mão-de-
obra. MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA/CORRETIVA de aparelho de ar 
condicionado, tipo Janela (ACJ), de 7.500 a 18.000 
BTUs, com o fornecimento de peças e mão-de-
obra. (A Manutenção Preventiva tem por objetivo 
todas e quaisquer ações técnicas necessárias à 
garantia de um melhor desempenho e durabilidade 
dos equipamentos e compreende os seguintes 
serviços: limpeza do filtro de ar, drenagem, 
gabinete e bandejas; limpeza do evaporador; 
verificação e correção de ruídos e vibrações 
anormais, efetuando reaperto das conexões e 
suportes; teste dos controles e comandos de 
operações dos equipamentos; medição e registro 
da Tensão Nominal e Corrente Nominal; eventuais 
atendimentos para regularização do funcionamento 
dos equipamentos; verificação das bases de 
sustentação dos compressores; verificação da 
existência de vazamento de gás; lubrificação dos 
componentes; entre outros, com o fornecimento de 
pequenas peças e reposição de gás refrigerante, 
sem qualquer custo adicional para a administração. 
A Manutenção Corretiva tem por objetivo a 
recolocação do equipamento em perfeito estado de 
funcionamento, quando este apresenta problema 
ou defeito que impede ou prejudica o seu uso, 
compreendendo a substituições de componentes, 
ajustes, peças e reparos necessários, de acordo com 
os manuais e normas técnicas específicas para os 
equipamentos. Exceto compressor do ar 
condicionado que será adquirido separado.)"

SERVIÇO 10 411,45 4.114,50 -
Serviço de 

manutenção de ares 
condicionados

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Para prevenir e/ou corrigir defeitos que 
porventura possam ocorrer nos 
equipamentos de ar condicionado da 
Instituição, além de: evitar riscos à 
saúde das pessoas que utilizam o 
ambiente; reduzir o desgaste dos 
equipamentos; reduzir a probabilidade 
de falhas nos equipamentos mantendo o 
funcionamento dos mesmos; aumento 
na vida útil dos equipamentos; reduzir 
os custos de energia elétrica; aumentar o 
bem-estar e conforto daqueles que 
utilizam os equipamentos; aumentar a 
disponibilidade dos equipamentos.

511 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

2020

AR CONDICIONADO - 
INSTALACAO E 
MONTAGEM ( PAREDE 
SISTEMAS)

"MANUTENÇÃO PREVENTIVA de aparelho de 
ar condicionado, tipo Split (Parede), de 7.500 a 
18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão-
de-obra. OBS.: realizada em equipamento sem 
problema de funcionamento. (A Manutenção 
Preventiva tem por objetivo todas e quaisquer 
ações técnicas necessárias à garantia de um melhor 
desempenho e durabilidade dos equipamentos e 
compreende os seguintes serviços: limpeza do 
filtro de ar, drenagem, gabinete e bandejas; 
limpeza do evaporador; verificação e correção de 
ruídos e vibrações anormais, efetuando reaperto 
das conexões e suportes; teste dos controles e 
comandos de operações dos equipamentos; 
medição e registro da Tensão Nominal e Corrente 
Nominal; eventuais atendimentos para 
regularização do funcionamento dos 
equipamentos; verificação das bases de 
sustentação dos compressores; verificação da 
existência de vazamento de gás; lubrificação dos 
componentes; entre outros, com o fornecimento de 
pequenas peças e reposição de gás refrigerante, 
sem qualquer custo adicional para a 
administração)."

SERVIÇO 5 256,50 1.282,50 -
Serviço de 

manutenção de ares 
condicionados

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Para prevenir e/ou corrigir defeitos que 
porventura possam ocorrer nos 
equipamentos de ar condicionado da 
Instituição, além de: evitar riscos à 
saúde das pessoas que utilizam o 
ambiente; reduzir o desgaste dos 
equipamentos; reduzir a probabilidade 
de falhas nos equipamentos mantendo o 
funcionamento dos mesmos; aumento 
na vida útil dos equipamentos; reduzir 
os custos de energia elétrica; aumentar o 
bem-estar e conforto daqueles que 
utilizam os equipamentos; aumentar a 
disponibilidade dos equipamentos.
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512 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

2020

AR CONDICIONADO - 
INSTALACAO E 
MONTAGEM ( PAREDE 
SISTEMAS)

"MANUTENÇÃO PREVENTIVA de aparelho de 
ar condicionado, tipo Split (Parede), de 19.000 a 
36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão-
de-obra. OBS.: realizada em equipamento sem 
problema de funcionamento. (A Manutenção 
Preventiva tem por objetivo todas e quaisquer 
ações técnicas necessárias à garantia de um melhor 
desempenho e durabilidade dos equipamentos e 
compreende os seguintes serviços: limpeza do 
filtro de ar, drenagem, gabinete e bandejas; 
limpeza do evaporador; verificação e correção de 
ruídos e vibrações anormais, efetuando reaperto 
das conexões e suportes; teste dos controles e 
comandos de operações dos equipamentos; 
medição e registro da Tensão Nominal e Corrente 
Nominal; eventuais atendimentos para 
regularização do funcionamento dos 
equipamentos; verificação das bases de 
sustentação dos compressores; verificação da 
existência de vazamento de gás; lubrificação dos 
componentes; entre outros, com o fornecimento de 
pequenas peças e reposição de gás refrigerante, 
sem qualquer custo adicional para a 
administração)."

SERVIÇO 7 374,00 2.618,00 -
Serviço de 

manutenção de ares 
condicionados

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Para prevenir e/ou corrigir defeitos que 
porventura possam ocorrer nos 
equipamentos de ar condicionado da 
Instituição, além de: evitar riscos à 
saúde das pessoas que utilizam o 
ambiente; reduzir o desgaste dos 
equipamentos; reduzir a probabilidade 
de falhas nos equipamentos mantendo o 
funcionamento dos mesmos; aumento 
na vida útil dos equipamentos; reduzir 
os custos de energia elétrica; aumentar o 
bem-estar e conforto daqueles que 
utilizam os equipamentos; aumentar a 
disponibilidade dos equipamentos.

513 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

2020

AR CONDICIONADO - 
INSTALACAO E 
MONTAGEM ( PAREDE 
SISTEMAS)

"MANUTENÇÃO PREVENTIVA de aparelho de 
ar condicionado, tipo Split (Parede), acima de 
36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão-
de-obra. OBS.: realizada em equipamento sem 
problema de funcionamento. (A Manutenção 
Preventiva tem por objetivo todas e quaisquer 
ações técnicas necessárias à garantia de um melhor 
desempenho e durabilidade dos equipamentos e 
compreende os seguintes serviços: limpeza do 
filtro de ar, drenagem, gabinete e bandejas; 
limpeza do evaporador; verificação e correção de 
ruídos e vibrações anormais, efetuando reaperto 
das conexões e suportes; teste dos controles e 
comandos de operações dos equipamentos; 
medição e registro da Tensão Nominal e Corrente 
Nominal; eventuais atendimentos para 
regularização do funcionamento dos 
equipamentos; verificação das bases de 
sustentação dos compressores; verificação da 
existência de vazamento de gás; lubrificação dos 
componentes; entre outros, com o fornecimento de 
pequenas peças e reposição de gás refrigerante, 
sem qualquer custo adicional para a 
administração)."

SERVIÇO 5 222,67 1.113,35 -
Serviço de 

manutenção de ares 
condicionados

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Para prevenir e/ou corrigir defeitos que 
porventura possam ocorrer nos 
equipamentos de ar condicionado da 
Instituição, além de: evitar riscos à 
saúde das pessoas que utilizam o 
ambiente; reduzir o desgaste dos 
equipamentos; reduzir a probabilidade 
de falhas nos equipamentos mantendo o 
funcionamento dos mesmos; aumento 
na vida útil dos equipamentos; reduzir 
os custos de energia elétrica; aumentar o 
bem-estar e conforto daqueles que 
utilizam os equipamentos; aumentar a 
disponibilidade dos equipamentos.

514 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

2020

AR CONDICIONADO - 
INSTALACAO E 
MONTAGEM ( PAREDE 
SISTEMAS)

INSTALAÇÃO de aparelho de ar condicionado, 
tipo Split, de 7.500 a 18.000 BTUs, com o 
fornecimento de peças e mão-de-obra. (A 
Instalação tem por objetivo a colocação do 
aparelho novo em uso ou a reinstalação de 
aparelho de ar condicionado, com o fornecimento 
de gás refrigerante, suporte de parede ou teto, 
quando necessário, e até 5 metros de tubulação. 
Todos os materiais, peças, insumos e 
equipamentos necessários estão inclusos para a 
completa execução do serviço).

SERVIÇO 5 528,45 2.642,25 -
Serviço de 

manutenção de ares 
condicionados

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Para prevenir e/ou corrigir defeitos que 
porventura possam ocorrer nos 
equipamentos de ar condicionado da 
Instituição, além de: evitar riscos à 
saúde das pessoas que utilizam o 
ambiente; reduzir o desgaste dos 
equipamentos; reduzir a probabilidade 
de falhas nos equipamentos mantendo o 
funcionamento dos mesmos; aumento 
na vida útil dos equipamentos; reduzir 
os custos de energia elétrica; aumentar o 
bem-estar e conforto daqueles que 
utilizam os equipamentos; aumentar a 
disponibilidade dos equipamentos.
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515 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

2020

AR CONDICIONADO - 
INSTALACAO E 
MONTAGEM ( PAREDE 
SISTEMAS)

INSTALAÇÃO de aparelho de ar condicionado, 
tipo Split, de 19.000 a 36.000 BTUs, com o 
fornecimento de peças e mão-de-obra. (A 
Instalação tem por objetivo a colocação do 
aparelho novo em uso ou a reinstalação de 
aparelho de ar condicionado, com o fornecimento 
de gás refrigerante, suporte de parede ou teto, 
quando necessário, e até 5 metros de tubulação. 
Todos os materiais, peças, insumos e 
equipamentos necessários estão inclusos para a 
completa execução do serviço).

SERVIÇO 9 763,22 6.868,98 -
Serviço de 

manutenção de ares 
condicionados

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Para prevenir e/ou corrigir defeitos que 
porventura possam ocorrer nos 
equipamentos de ar condicionado da 
Instituição, além de: evitar riscos à 
saúde das pessoas que utilizam o 
ambiente; reduzir o desgaste dos 
equipamentos; reduzir a probabilidade 
de falhas nos equipamentos mantendo o 
funcionamento dos mesmos; aumento 
na vida útil dos equipamentos; reduzir 
os custos de energia elétrica; aumentar o 
bem-estar e conforto daqueles que 
utilizam os equipamentos; aumentar a 
disponibilidade dos equipamentos.

516 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

2020

AR CONDICIONADO - 
INSTALACAO E 
MONTAGEM ( PAREDE 
SISTEMAS)

INSTALAÇÃO de aparelho de ar condicionado, 
tipo Split, acima de 36.000 BTUs, com o 
fornecimento de peças e mão-de-obra. (A 
Instalação tem por objetivo a colocação do 
aparelho novo em uso ou a reinstalação de 
aparelho de ar condicionado, com o fornecimento 
de gás refrigerante, suporte de parede ou teto, 
quando necessário, e até 5 metros de tubulação. 
Todos os materiais, peças, insumos e 
equipamentos necessários estão inclusos para a 
completa execução do serviço).

SERVIÇO 2 664,47 1.328,94 -
Serviço de 

manutenção de ares 
condicionados

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Para prevenir e/ou corrigir defeitos que 
porventura possam ocorrer nos 
equipamentos de ar condicionado da 
Instituição, além de: evitar riscos à 
saúde das pessoas que utilizam o 
ambiente; reduzir o desgaste dos 
equipamentos; reduzir a probabilidade 
de falhas nos equipamentos mantendo o 
funcionamento dos mesmos; aumento 
na vida útil dos equipamentos; reduzir 
os custos de energia elétrica; aumentar o 
bem-estar e conforto daqueles que 
utilizam os equipamentos; aumentar a 
disponibilidade dos equipamentos.

517 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

2020

AR CONDICIONADO - 
INSTALACAO E 
MONTAGEM ( PAREDE 
SISTEMAS)

MANUTENÇÃO CORRETIVA de aparelho de ar 
condicionado, tipo Split, de 7.500 a 18.000 BTUs, 
com o fornecimento de peças e mão-de-obra. (A 
Manutenção Corretiva tem por objetivo a 
recolocação do equipamento em perfeito estado de 
funcionamento, quando este apresenta problema 
ou defeito que impede ou prejudica o seu uso, 
compreendendo a substituições de componentes, 
ajustes, peças e reparos necessários, de acordo com 
os manuais e normas técnicas específicas para os 
equipamentos. Exceto compressor do ar 
condicionado que será adquirido separado).

SERVIÇO 6 600,00 3.600,00 -
Serviço de 

manutenção de ares 
condicionados

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Para prevenir e/ou corrigir defeitos que 
porventura possam ocorrer nos 
equipamentos de ar condicionado da 
Instituição, além de: evitar riscos à 
saúde das pessoas que utilizam o 
ambiente; reduzir o desgaste dos 
equipamentos; reduzir a probabilidade 
de falhas nos equipamentos mantendo o 
funcionamento dos mesmos; aumento 
na vida útil dos equipamentos; reduzir 
os custos de energia elétrica; aumentar o 
bem-estar e conforto daqueles que 
utilizam os equipamentos; aumentar a 
disponibilidade dos equipamentos.

518 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

2020

AR CONDICIONADO - 
INSTALACAO E 
MONTAGEM ( PAREDE 
SISTEMAS)

MANUTENÇÃO CORRETIVA de aparelho de ar 
condicionado, tipo Split, de 19.000 a 36.000 
BTUs, com o fornecimento de peças e mão-de-
obra. (A Manutenção Corretiva tem por objetivo a 
recolocação do equipamento em perfeito estado de 
funcionamento, quando este apresenta problema 
ou defeito que impede ou prejudica o seu uso, 
compreendendo a substituições de componentes, 
ajustes, peças e reparos necessários, de acordo com 
os manuais e normas técnicas específicas para os 
equipamentos. Exceto compressor do ar 
condicionado que será adquirido separado).

SERVIÇO 6 812,00 4.872,00 -
Serviço de 

manutenção de ares 
condicionados

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Para prevenir e/ou corrigir defeitos que 
porventura possam ocorrer nos 
equipamentos de ar condicionado da 
Instituição, além de: evitar riscos à 
saúde das pessoas que utilizam o 
ambiente; reduzir o desgaste dos 
equipamentos; reduzir a probabilidade 
de falhas nos equipamentos mantendo o 
funcionamento dos mesmos; aumento 
na vida útil dos equipamentos; reduzir 
os custos de energia elétrica; aumentar o 
bem-estar e conforto daqueles que 
utilizam os equipamentos; aumentar a 
disponibilidade dos equipamentos.

519 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

2020

AR CONDICIONADO - 
INSTALACAO E 
MONTAGEM ( PAREDE 
SISTEMAS)

MANUTENÇÃO CORRETIVA de aparelho de ar 
condicionado, tipo Split, acima de 36.000 BTUs, 
com o fornecimento de peças e mão-de-obra. (A 
Manutenção Corretiva tem por objetivo a 
recolocação do equipamento em perfeito estado de 
funcionamento, quando este apresenta problema 
ou defeito que impede ou prejudica o seu uso, 
compreendendo a substituições de componentes, 
ajustes, peças e reparos necessários, de acordo com 
os manuais e normas técnicas específicas para os 
equipamentos. Exceto compressor do ar 
condicionado que será adquirido separado).

SERVIÇO 2 703,71 1.407,42 -
Serviço de 

manutenção de ares 
condicionados

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Para prevenir e/ou corrigir defeitos que 
porventura possam ocorrer nos 
equipamentos de ar condicionado da 
Instituição, além de: evitar riscos à 
saúde das pessoas que utilizam o 
ambiente; reduzir o desgaste dos 
equipamentos; reduzir a probabilidade 
de falhas nos equipamentos mantendo o 
funcionamento dos mesmos; aumento 
na vida útil dos equipamentos; reduzir 
os custos de energia elétrica; aumentar o 
bem-estar e conforto daqueles que 
utilizam os equipamentos; aumentar a 
disponibilidade dos equipamentos.
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520 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

2020

AR CONDICIONADO - 
INSTALACAO E 
MONTAGEM ( PAREDE 
SISTEMAS)

Para prevenir e/ou corrigir defeitos que porventura 
possam ocorrer nos equipamentos de ar 
condicionado da Instituição, além de: evitar riscos 
à saúde das pessoas que utilizam o ambiente; 
reduzir o desgaste dos equipamentos; reduzir a 
probabilidade de falhas nos equipamentos 
mantendo o funcionamento dos mesmos; aumento 
na vida útil dos equipamentos; reduzir os custos de 
energia elétrica; aumentar o bem-estar e conforto 
daqueles que utilizam os equipamentos; aumentar 
a disponibilidade dos equipamentos.

SERVIÇO 5 275,86 1.379,30 -
Serviço de 

manutenção de ares 
condicionados

Média 01/06/2020 NÃO
Coordenadoria 
de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

Para prevenir e/ou corrigir defeitos que 
porventura possam ocorrer nos 
equipamentos de ar condicionado da 
Instituição, além de: evitar riscos à 
saúde das pessoas que utilizam o 
ambiente; reduzir o desgaste dos 
equipamentos; reduzir a probabilidade 
de falhas nos equipamentos mantendo o 
funcionamento dos mesmos; aumento 
na vida útil dos equipamentos; reduzir 
os custos de energia elétrica; aumentar o 
bem-estar e conforto daqueles que 
utilizam os equipamentos; aumentar a 
disponibilidade dos equipamentos.

521 Serviço
NÃO 
CONTINUADO 

25232
PAGAMENTO 
INSCRICAO EVENTOS

Inscrição de servidor em curso de capacitação UN 10 2.000,00 20.000,00 -
Contratação de cursos 

de capacitação para 
servidores

Média 31/10/2020 NÃO

Direção de 
Administração 
e 
Planejamento

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A contratação visa suprir a necessidade 
de pagamento de inscrições em cursos 
de capacitação e atualização de 
servidores técnico-administrativos e 
docentes em suas respectivas áreas de 
atuação.

522
Solução 
de TIC

SERVIÇOS DE 
TIC

27014

SERVICOS DE 
GERENCIAMENTO DE 
INFRAESTRUTURA DE 
TECNOLOGIA 
DAINFORMACAO E 
COMUNICACAO (TIC)

Serviço de infraestrutura e monitoramento de alta 
disponibilidade para o ambiente de Datacenter

MÊS 12 2.500,00 30.000,00 -
Serviço de 

monitoramento de 
Datacenter

Média 01/04/2020 SIM Coord. de Ti SIM
Enviado 
para o 
ME

O uso da Tecnologia da Informação 
como ferramenta para a otimização das 
atividades administrativas 
indiscutivelmente possibilita aos 
servidores do campus programarem 
medidas que tornem seus procedimentos 
cada vez mais rápidos, seguros, 
integrados, eficientes e, sobretudo, 
acessíveis à toda a população brasileira. 
Os equipamentos de informática, no 
entanto, também sofrem um processo de 
depreciação natural, como a maioria das 
tecnologias, comprometendo a execução 
desses processos, motivo por que devem 
ser frequentemente atualizados – o que 
implica em altos investimentos na 
maioria das vezes – e estar 
constantemente “segurados”, sob 
garantia, revisão e assistência técnica.

523 Serviço CONTINUADO 23868

PRESTACAO DE 
SERVICO DE 
VIGILANCIA E 
SEGURANCA - 
ELETRONICA24 
HORAS DIUTURNAS

Contratação de serviço de vigilância patrimonial 
monitorada 24 horas, para o IFRS – Campus 
Farroupilha.

Mês 12 1.400,00 16.800,00 - - Média 31/07/2020 SIM
Coord. de 
Infraestrutura

NÃO
Enviado 
para o 
ME

A necessidade de segurança das 
instalações e proteção do patrimônio 
público é justificada tendo em vista uma 
solução capaz de evitar, minimizar e 
coibir vandalismos, furtos, depredações 
e outras tentativas que podem vir a 
acontecer durante o expediente ou em 
horários em que o Campus encontra-se 
fechado.

Total: 100 item(s)
Valor total de itens: R$ 429.307,09


