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Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.
Nº Tipo de
Subitem
Item item

1

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Descrição
sucinta do objeto

ABRAÇADEIRA Características técnicas mínimas: Velcro dupla face para fixação de Cabos; Dimensões: 2cm X 3
mts; Cor preto; Garantia miníma de 12 meses.

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
Enviado associados ao
5
9,97
49,85
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
ME
produção,
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
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Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
REDE
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA Características técnicas mínimas: Abraçadeira plástica de Nylon; Produzidas em material
Enviado associados ao
MATERIAIS
INFORMÁTICA TIC
139343
robusto e flexível, com ação de fechamento autotravante, sem retorno; Dimensões: 200 x 4,80 mm; Cor preta;
9
10,00
90,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
DE TIC
PEÇA /
Pacote com 100 unidades; Garantia miníma de 12 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE
ME
produção,
ACESSÓRIO
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
Capa de processo papel sulfite 240 gr/m , largura 330 mm, comprimento 480 mm aberta, com timbre, impressão
e
CONSUMO 150592 CAPA PROCESSO
400
1,43
572,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento almoxarifado
1x0, com 04 furos nas laterais. Sem brilho e sem verniz. Compra em Lotes de 100 Unidades.
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.

Nº Tipo de
Subitem
Item item

2

3

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

4

TIC

5

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

DISPOSITIVO
20486 OPTICO ELETRONICO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
ADAPTADOR Características técnicas mínimas: Adaptador 2P + T (Padrão NBR14136(novo) para padrão
Enviado associados ao
Nema(antigo)); Composição/Material: Corpo injetado em Polipropileno contatos e pinos em latão; Corrente
30
6,00
180,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
Nominal: 15A; Tensão Máxima: 250V; Garantia miníma de 12 meses.
ME
produção,
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Pen drive com pelo menos 16GB de memória. Dispositivo de memória USB, flash drive. Características mínimas:
Enviado essenciais ao
capacidade de 16GB; conexão Plug and Pay, não necessita de drive para utilização e instalação, compatibilidade
60
20,19 1.211,40
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
com PC e Mac, interface USB 2.0, compatível com Sistema Operacional Windows e Linux Kernel. garantia mínima
ME
da missão
de 01 ano.
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
Alfinete para mapas, com a cabeça em varias cores (sortidos), caixa com pelo menos 50 unidades, fabricados em
e
CONSUMO 282042 ALFINETE MAPA
10
1,80
18,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
poliestireno, duro e com ponta extra fina
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
e
CONSUMO 272501 CLIPE
Clipe, tamanho 2/0, tratamento superficial niquelado, material metal, formato paralelo. Caixa com 100 unidades.
20
1,79
35,80
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.

Nº Tipo de
Subitem
Item item

6

7

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

8

TIC

9

Materiais
e
CONSUMO 272505 CLIPE
Serviços

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
ESPAÇADOR DE CABOS Características técnicas mínimas: Organizador de cabos em espiral flexivel para proteção
Enviado associados ao
e organização de fios e cabos; Deve possuir diâmetro de 3/4 polegadas (19,05mm); Deve ser na cor preta;
2
277,00
554,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
Diâmetro aproximado: interno 17mm e externo 20mm; Entregue em caixas ou bobinas ou rolos de 50 metros.
ME
produção,
Garantia Mínima de 12 meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Cx./Bobina
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Clipe, tamanho 4/0, tratamento anti-ferrugem, superficial niquelado, material metal, formato paralelo. Caixa com
20
2,10
42,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
100 unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

10

TIC

11

Materiais
e
CONSUMO 274804 CLIPE
Serviços

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
CABO REDE COMPUTADOR Características técnicas mínimas: Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores
tecnológicos
sólidos de cobre, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Deve possuir capa externa em PVC não propagante à
Enviado associados ao
chama; Deve possuir marcação seqüencial métrica; Deve ser do tipo U/UTP (não blindado) CAT.6 para instalações
10
599,83 5.998,30
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
internas; Deve possuir taxa de transferência de dados: 10/100/1000Mbps; Deve ser compatível com conector RJME
produção,
45 macho CAT. 6; Deve ser fornecido em caixas de 305 metros; Homologado pela Anatel; Garantia Mínima de 12
pesquisa,
meses. UNIDADE DE FORNECIMENTO: Cx.
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Clipe, tamanho 6/0,tratamento anti-ferrugem, superficial niquelado, material metal, formato paralelo. Caixa com
20
1,99
39,80
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
50 unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

12

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
CONECTOR RJ45 Características técnicas mínimas: Conector RJ45 CAT. 6 macho para cabo de rede com 8 vias;
tecnológicos
Deve possuir corpo em termoplástico de alto impacto transparente não propagante a chama; Dever ser
Enviado associados ao
compatível com cabo U/UTP CAT. 6 de 24 AWG; Deve ser fornecido em peça única; Padrão de montagem T568A e
10
31,70
317,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
T568B; Fornecido em embalagem com 100 unidades; Garantia Mínima de 12 meses. UNIDADE DE
ME
produção,
FORNECIMENTO: Pacote
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

13

TIC

14

Materiais
e
CONSUMO 272378 CLIPE
Serviços

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
CONECTOR RJ45 Características técnicas mínimas: Conector de Rede RJ45 FEMEA CAT 6, Corpo em termoplástico
tecnológicos
de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0). Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com
Enviado associados ao
camadas de 2,54 micrômetro de níquel e 1,27 micrômetrode ouro. T568A/B Montado em placa de circuito
50
6,69
334,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
impresso dupla face.Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de
ME
produção,
22 a 26 AWG.
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Clipe, tamanho 8/0, tratamento anti-ferrugem, superficial niquelado, material metal, formato paralelo. Caixa com
20
1,79
35,80
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
25 unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

15

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
ALICATE PUNCH DOWN Características técnicas mínimas: Alicate push-down 314B duplo impacto com corte para
Enviado associados ao
inserção de cabo UTP CAT5 em keystone RJ45 fêmea e patch panel; Deve possuir regulagem de pressão; Lâmina
20
30,15
603,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
de inserção substituível; Garantia miníma de 12 meses.
ME
produção,
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

16

TIC

17

Materiais
COLCHETE
e
CONSUMO 282742
FIXAÇÃO
Serviços

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
TESTADOR DE CABOS UTP Características técnicas mínimas: Testador de cabos RJ11, RJ45, USB e BNC com as
da conjuntura
seguintes características: Deve possuír LEDs de indicação e fácil visualização para o status do cabo e da pinagem;
de elementos
Deve possuir verificação e indicação de cabo conectado, cruzado (crossover), aberto (sem conexão) e curtotecnológicos
circuito; Verificação e indicação da pinagem correta dos cabos; Deve possuir indicação por LEDs do nível de carga
Enviado associados ao
da bateria; Deve possuir avisos sonoros diferenciados para as verificações; Deve possuir parte removível para ser
10
119,42 1.194,20
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
usada na outra extremidade do cabo; Deve ser fornecida bateria de 9V para alimentação do equipamento; Deve
ME
produção,
possuir botão fisico de inicio do teste; Deve possuir conectores do testador (fêmea): BNC, USB tipo B, RJ-11 de 6
pesquisa,
pinos e RJ-45 de 8 pinos; Deve possuir conectores do testador remoto (fêmea): USB tipo A, RJ-11 de 6 pinos e RJextensão e
45 de 8 pinos; Deve possuir garantia de 1 (um) ano.
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Colchete fixaçãopara papel, tamanhoNº 10, material aço,tratamento superficial latonado, caixa com no mínimo
30
4,71
141,30
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
72 unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto

FL. 10 / 51

Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

18

TIC

19

Materiais
COLCHETE
e
CONSUMO 278612
FIXAÇÃO
Serviços

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
PATCH PANEL Características técnicas mínimas: Patch panel com 24 portas CAT6: Contém 24 portas para RJ45,
tecnológicos
Padrão CAT6, para racks 19 polegadas, Estrutura de pontos para tráfego de voz, imagens e dados, Material em
Enviado associados ao
termoplástico de alto impacto não propagante à chama, Painel frontal em aço de 1,4mm de espesssura e bordas
5
210,94 1.054,70
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
com reforço para evitar empenamentos, Terminais de conexão cobre berílio, padrão 110 IDC, para condutores de
ME
produção,
22 a 26 AWG.
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Colchete fixação para papel, tamanho Nº 14, material aço,tratamento superficial latonado, caixa com no mínimo
30
6,09
182,70
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
72 unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

20

Materiais
COLCHETE
e
CONSUMO 278608
FIXAÇÃO
Serviços

21

TIC

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
Colchete
fixação para
papel,
tamanho nº 7,
Enviado
Colchete fixação para papel, tamanho nº 7, material aço,tratamento superficial latonado, caixa com no mínimo 72
material
10
2,07
20,70
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
Almoxarifado
unidades.
aço,tratamento
ME
superficial
latonado, caixa
com no mínimo
72 unidades.
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
ALICATE Características técnicas mínimas: Alicate de crimpagem com corpo anatômico e conectorização de alta
tecnológicos
precisão. Suportar conectores CAT5 e CAT6. Cabo emborrachado. Cabeça Matriz de alta precisão. Catraca para
Enviado associados ao
melhor pressão ajuste do conector. Lâmina removível. Haste em ferro fundido e corpo anatômico. Produto em
10
45,69
456,90
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
blister original do fabricante. Similar ao Alicate De Crimpar Rj-45 Rj-11 com Catraca Crimpador Profissional
ME
produção,
Bestfer.
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

22

Materiais
EXTRATOR
e
CONSUMO 278811
GRAMPO
Serviços

23

Materiais
GRAMPO
e
CONSUMO 332121
GRAMPEADOR
Serviços

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Extrator de grampo, tipo espátula, em metal, tratamento superficial cromado, medindo aproximadamente 14 cm.
15
0,65
9,75
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Grampo para grampeador de pressão, tamanho 23/13, material galvanizado. Capacidade para até 100 folhas.
5
10,02
50,10
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
Caixa com 5000 unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

24

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
LOCALIZADOR CABO Características técnicas mínimas: Kit Localizador e Testador de Cabos RJ45 (Zumbidor), para
tecnológicos
localização, rastreamento e teste de cabos, mantendo a integridade física da estrutura na qual se encontram com
Enviado associados ao
as seguintes caracteristicas: Anti Inferferência, Display de intensidade de sinal, Rastreamento de fio telefônico e
2
379,72
759,44
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
cabo Lan, Identifica fios em sistemaselétricos, Verifique condição de cabo Lan, Teste de continuidade, Sonda de
ME
produção,
tensão DC, Flash LED.
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto

FL. 14 / 51

Nº Tipo de
Subitem
Item item

25

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Descrição
sucinta do objeto

DISCO RÍGIDO 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.

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
Enviado associados ao
20
243,51 4.870,20
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
ME
produção,
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.

FL. 15 / 51

Nº Tipo de
Subitem
Item item

26

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Descrição
sucinta do objeto

DISCO RÍGIDO Características técnicas mínimas: 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.

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
Enviado associados ao
5
342,08 1.710,40
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
ME
produção,
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

27

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL Características técnicas mínimas: Capacidade: 2 TB, no mínimo; Interface: 1 (uma) USB
Enviado associados ao
3.0, compatível com 2.0 e 1.1; Velocidade: 7.200 RPM, no mínimo; Fator de forma 2,5"; Buffer: 128 MB, no
6
378,53 2.271,18
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
mínimo; Taxa de transferência da interface para USB 2.0: 480 Mbits/s e para USB 3.0: 4.8Gb/s; Alimentação pela
ME
produção,
porta USB sem necessidade de cabos adicionais; Deve acompanhar: cabo USB; Garantia Mínima de 12 meses.
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto

FL. 17 / 51

Nº Tipo de
Subitem
Item item

28

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Descrição
sucinta do objeto

MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR Características técnicas mínimas: Pen Drive com capacidade de 32Gb;
Interface USB 3.0 (compatível com USB 2.0); Garantia mínima de 12 meses.

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
Enviado associados ao
20
37,50
750,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
ME
produção,
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.

FL. 18 / 51

Nº Tipo de
Subitem
Item item

29

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO Características técnicas mínimas: Cartão de memória SDHC 32GB - 95MB/S.
Enviado associados ao
características minimas: secure digital card de 32GB de capacidade e 95MB/S de velocidade de leitura de dados e
5
100,11
500,55
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
velocidade mínima de 60 MB/S para gravação de dados. característica essencial: classe 10.
ME
produção,
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

30

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
Enviado associados ao
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO Características técnicas mínimas: Cartão de memória. SD, SDHC, SDXC. 32 GB
5
54,98
274,90
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
de capacidade. Classe 10.
ME
produção,
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto

FL. 20 / 51

Nº Tipo de
Subitem
Item item

31

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
MOUSE Características técnicas mínimas: Mouse com fio; Detecção de movimento à Laser; Resolução mínima
Enviado associados ao
1200 dpi; Conexão/interface USB sem a necessidade de qualquer adaptador; Deve possuir 2 botões para seleção
50
19,90
995,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
(click) e um botão de rolagem (scroll); No tamanho normal, não serão aceitos Mouses do tipo "Mini"; Deve ser
ME
produção,
fornecido com mouse-pad ergonômico; Na cor preta; Garantia mínima de 12 (doze) meses.
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

32

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
TECLADO Características técnicas mínimas: Padrão ABNT-2 com 107 teclas, com todos os caracteres da língua
tecnológicos
portuguesa; Conexão/interface USB sem a necessidade de qualquer adaptador; Teclas Windows logo (acesso ao
Enviado associados ao
menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito do mouse); Regulagem de
50
27,53 1.376,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
altura e inclinação do teclado; Deve ser fornecido com base ergonômica compatível com o encaixe do teclado; No
ME
produção,
caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e espera, as mesmas devem vir na parte superior do
pesquisa,
teclado. Na cor preta; Garantia mínima de 12 (doze) meses.
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

33

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Descrição
sucinta do objeto

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.

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
Enviado associados ao
8
42,99
343,92
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
ME
produção,
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

34

TIC

35

Materiais
e
CONSUMO 202054 PERCEVEJO
Serviços

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
CANETA ÓTICA Características técnicas mínimas: Laser Classe 2; Botões internos de apresentação de slides;
Enviado associados ao
Alcance eficaz de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4GHz; Apontador a laser vermelho com indicador de
10
141,00 1.410,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
LED; Plug-and-play, não é necessário software; Receptor armazenável e estojo para transporte; Indicador de
ME
produção,
energia das pilhas; Botão de ligar/desligar.
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Percevejo, material metal, com tratamento superficial latonado. Caixa com 100 unidades.
10
1,60
16,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

36

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

54674

PRENDEDOR
PAPEL

Prendedor de 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. Compra em lotes de 12 unidades.

37

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

54674

PRENDEDOR
PAPEL

Prendedor de 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. Compra em lotes de 12 unidades.

38

Materiais
APAGADOR
e
CONSUMO 427366 QUADRO
Serviços
BRANCO

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

Apagador para quadro branco, formato ergonômico que favoreça a pegada firme e confortável, feltro 100% lã,
ótima apagabilidade e durabilidade. Funciona também como estojo para guardar dois marcadores.

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
20RL na realização
Funcionamento
das atividades
de Instituições
Enviado essenciais ao
60
0,86
51,60
Não
Federais de Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
Educação
ME
da missão
Profissional e
institucional
Tecnológica
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
60
0,11
6,60
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
60
3,00
180,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.

FL. 25 / 51

Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Nº Tipo de
Subitem
Item item

39

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

40

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

41

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Giz, antialérgico,branco.Escrita macia, não tóxico, com película plástica que não suja as mãos, não solta pó, mais
10553 QUADRO GIZ
10
2,90
29,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
resistente. Cx com no mínimo 50 unid. (aprox. 230g ).
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Giz, antialérgico,Colorido.Escrita macia, não tóxico, com película plástica que não suja as mãos, não solta pó,
10553 QUADRO GIZ
10
3,30
33,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
mais resistente. Cx com no mínimo 50 unid.(aprox. 230g ).
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Bloco para marcar páginas, material papel, autoadesivo. Medidas aproximadas: 12mm x 44mm. Embalagem com
94862 BLOCO RECADO
80
5,22
417,60
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
pelo menos 04 cores sortidas. Com total de 200 folhas por pacote.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto
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Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
Bloco para recados, material papel autoadesivo. Cor amarela, Medidas aproximadas: 76mm x 102mm. Bloco com
e
CONSUMO 94862 BLOCO RECADO
80
3,89
311,20
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
100 folhas.
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
Bloco para recados, material papel autoadesivo. Cor amarela, Medidas aproximadas: 38mm x 50mm. Bloco com
e
CONSUMO 94862 BLOCO RECADO
80
4,33
346,40
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
100 folhas cada. Total 400 folhas por pacote
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
ETIQUETA
Etiqueta autoadesiva; folha tamanho A4; 1 etiqueta por folha; tamanho 215,9x279,4mm; pacote com 100 folhas;
e
CONSUMO 116190
5
24,30
121,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
PERSONALIZADA cor branca.
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.

Nº Tipo de
Subitem
Item item

42

43

44

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto
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Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
ETIQUETA
Etiqueta autoadesiva; folha tamanho A4 ;10 etiquetas por folha; tamanho 101,6x50,8mm; pacote com 100 folhas;
e
CONSUMO 116190
5
24,30
121,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
PERSONALIZADA cor branca.
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
ETIQUETA
Etiqueta autoadesiva; folha tamanho A4;20 etiquetas por folha; tamanho 101,6x25,4mm; pacote com 100 folhas;
e
CONSUMO 116190
5
24,30
121,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
PERSONALIZADA cor branca.
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
ETIQUETA
Etiqueta adesiva tamanho 33,9 x 101,6 mm, cor branca, retangular, para papel A4. Etiqueta por folha: 14.
e
CONSUMO 116190
5
24,30
121,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
PERSONALIZADA Etiqueta por envelope: 1400. Pacote contendo 100 folhas.
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.

Nº Tipo de
Subitem
Item item

45

46

47

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto
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Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

48

Materiais
ACESSÓRIO
e
CONSUMO 150490 EQUIPAMENTO
Serviços
SEGURANÇA

49

Materiais
e
CONSUMO 389475 LIVRO ATA
Serviços

50

Materiais
LIVRO
e
CONSUMO 389781
PROTOCOLO
Serviços

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Papel auto-adesivo, material plástico, tipo contact, cor incolor, largura 45cm. Compra em lotes de 25 metros
100
1,50
150,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
(rolo).
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Livro Ata, papel reciclado, sem margem, pautado e numerado, tamanho ofício. Capa dura de cor preta, com 100
20
8,05
161,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
folhas. Características adicionais: gramatura 90. Dimensões aproximadas: 300mm x 216mm.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Livro Protocolo de Correspondências, numerado, com 100 folhas. Capa dura. Características adicionais
20
7,53
150,60
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
numeradas sequencialmente, material capa papel reciclado, gramatura folhas 56, material folhas papel reciclado.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

51

Materiais
Caixa arquivo morto, material plástico poliondas, para arquivamento de documentos e processos. Medidas
e
CONSUMO 374715 CAIXA ARQUIVO
aproximadas: 35cm x 13cm x 25cm, cor azul.
Serviços

52

Materiais
e
CONSUMO 316220 ENVELOPE
Serviços

Envelope ofício, material papel reciclado, Cor BRANCA, gramatura 90, tipo ofício, sem timbre,dimensões
aproximadas 115mm x 230mm, sem janela. Compras em lotes de 10 unidades.

53

Materiais
e
CONSUMO 292037 ENVELOPE
Serviços

Envelope saco kraft (pardo) sem timbre, tamanho aproximado 260x360mm. Compra em lotes de 100 unidades.

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
200
2,80
560,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
200
0,12
24,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
500
0,16
80,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
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Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

54

Materiais
BORRACHA
e
CONSUMO 428584 APAGADORA
Serviços
ESCRITA

55

Caneta esferográfica tipo ecológica, corpo plástico composto de polipropileno e material reciclado, ponta de latão
Materiais
com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita com duração entre 2.000m e 3.000m na cor azul, tampinha em
CANETA
e
CONSUMO 406326
polietileno de baixa densidade fixada por pressão e não rosqueada tampa composta de mistura de polietileno e
ESFEROGRÁFICA
Serviços
material reciclado (tipo caixas de longa vida) com respirador e clip para fixação no bolso. Compra em lotes de 25
unidades.

56

Caneta esferográfica tipo ecológica, corpo plástico composto de polipropileno e material reciclado, ponta de latão
Materiais
com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita com duração entre 2.000m e 3.000m na cor preta, tampinha em
CANETA
e
CONSUMO 405279
polietileno de baixa densidade fixada por pressão e não rosqueada tampa composta de mistura de polietileno e
ESFEROGRÁFICA
Serviços
material reciclado (tipo caixas de longa vida) com respirador e clip para fixação no bolso. Compra em lotes de 25
unidades.

Borracha Apagadora de Escrita, Material Borracha Livre de PVC, Tamanho aproximado 42x21x11mm ou
equivalente, Cor Branca, de alta qualidade. Características Adicionais Capa Protetora.

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
100
0,60
60,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
500
0,80
400,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
500
1,12
560,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
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Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
Caneta esferográfica tipo ecológica, corpo plástico composto de polipropileno e material reciclado , ponta de latão
das atividades
Materiais
com esfera de tungstênio de 1 mm, escrita com duração entre 2.000m e 3.000m na cor vermelha tampinha em
Enviado essenciais ao
CANETA
e
CONSUMO 411944
polietileno de baixa densidade fixada por pressão e não rosqueada tampa composta de mistura de polietileno e
100
1,00
100,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ESFEROGRÁFICA
Serviços
material reciclado (tipo caixas de longa vida) com respirador e clip para fixação no bolso. Compra em lotes de 25
ME
da missão
unidades.
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Lápis tipo ecológico HB n.º 2, composição do corpo: mínimo de 40% de poliestireno reciclado, sem madeira, mina
Enviado essenciais ao
e
CONSUMO 409001 LÁPIS PRETO
ultrarresistente, não quebra com facilidade e não lasca quando apontado e quando quebra, corpo hexagonal.
240
0,14
33,60
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
Serviços
Compra em lotes mínimos de 12 unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
APONTADOR
Apontador para lápis, material metal, tipo escolar, cor prateado, características adicionais sem depósito, lâmina
e
CONSUMO 234051
50
0,60
30,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
LÁPIS
aço temperado inclinada. Tamanho pequeno com um furo.
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.

Nº Tipo de
Subitem
Item item

57

58

59

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto
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Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
Caderno capa dura, tamanho grande folhas brancas pautadas, material celulose vegetal, espiral e com
e
CONSUMO 332976 CADERNO
20
24,00
480,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
calendário, contatos, planejamento mensal, no minimo 96 folhas. Medidas aproximadas : 275mm x 250mm.
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
CANETA MARCA- Caneta Marca texto AMARELA, comprimento não superior a 138mm e diametro não inferior a 12mm. Ponta de
e
CONSUMO 279313
120
0,80
96,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
TEXTO
fibra e chanfrada com medida de 1mm a 3,5mm e pavio de fibra. Compra em lotes de 12 unidades.
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
Enviado essenciais ao
CANETA MARCA- Caneta Marca texto VERDE, comprimento não superior a 138mm e diametro não inferior a 12mm. Ponta de fibra e
e
CONSUMO 279312
120
0,80
96,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
TEXTO
chanfrada com medida de 1mm a 3,5mm e pavio de fibra. Compra em lotes de 12 unidades.
Serviços
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.

Nº Tipo de
Subitem
Item item

60

61

62

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto
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Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

63

Materiais
ADESIVO
e
CONSUMO 150945
COLAGEM
Serviços

64

Materiais
ADESIVO
e
CONSUMO 150945
COLAGEM
Serviços

65

Materiais
CORRETIVO
e
CONSUMO 201129
LÍQUIDO
Serviços

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Cola branca, material a base de PVA, lavável e não tóxica, tipo líquida, aplicação em papéis e materiais porosos,
50
0,85
42,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
frasco com bico aplicador. Tubo de pelo menos 90 gramas.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Cola em bastão ecológica, aplicação papel, com tampa que evita ressecamento. Secagem rápida, composição
10
2,00
20,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
plástico reciclado, cor branca, atóxica. Apresentação bastão, peso mínimo 36 gramas.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Corretivo líquido, branco, material a base de água, secagem rápida. Apresentação frasco com volume mínimo de
36
1,30
46,80
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
18 ml. Compra em lotes de 12 unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Nº Tipo de
Subitem
Item item

66

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

67

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

68

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

69

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
CORRETIVO
Corretivo líquido, branco, material a base de água, secagem rápida. Apresentação frasco com volume mínimo de
201129
36
1,30
46,80
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
LÍQUIDO
18 ml. Compra em lotes de 12 unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Estilete
pequeno e
estreito,
material corpo
plástico
resistente,
lâmina de aço
Enviado inox espessura
Estilete pequeno e estreito, material corpo plástico resistente, lâmina de aço inox espessura 9 mm, uso escritório,
132675 ESTILETE
20
0,90
18,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
9 mm, uso
tipo lâmina retrátil, tipo de fixação da lâmina encaixe com pressão, com trava de segurança.
ME
escritório, tipo
lâmina retrátil,
tipo de fixação
da lâmina
encaixe com
pressão, com
trava de
segurança.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
203332 MINA GRAFITE
Grafite 0,5 mm HB, aplicação lapiseira (primeira Linha). Tubos com 12 minas.Resistentes e escrita macia.
20
0,70
14,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
PINCEL QUADRO Caneta marcadora especial para quadro branco, não recarregável, tinta especial fácil de apagar, ponta macia,cor
Enviado essenciais ao
114456 BRANCO /
azul. Espessura de escrita 2.0 mm. De boa qualidade e durabilidade, que permita uma escrita uniforme, sem
480
1,20
576,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
MAGNÉTICO
falhas ou borrões. Compra em Lotes de 12 Unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

FL. 35 / 51

Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
PINCEL QUADRO Caneta marcadora especial para quadro branco, não recarregável, tinta especial fácil de apagar, ponta macia, cor
Enviado essenciais ao
e
CONSUMO 114456 BRANCO /
verde. Espessura de escrita 2.0 mm. De boa qualidade e durabilidade, que permita uma escrita uniforme, sem
480
1,40
672,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
Serviços
MAGNÉTICO
falhas ou borrões. Compra em Lotes de 12 Unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
PINCEL QUADRO Caneta marcadora especial para quadro branco, não recarregável, tinta especial fácil de apagar, ponta macia, cor
Enviado essenciais ao
e
CONSUMO 114456 BRANCO /
vermelha. Espessura de escrita 2.0 mm. De boa qualidade e durabilidade, que permita uma escrita uniforme,
480
1,40
672,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
Serviços
MAGNÉTICO
sem falhas ou borrões. Compra em Lotes de 12 Unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Materiais
PINCEL QUADRO Caneta marcadora especial para quadro branco, não recarregável,tinta especial, fácil de apagar, ponta macia,cor
Enviado essenciais ao
e
CONSUMO 114456 BRANCO /
preta. Espessura de escrita 2.0 mm. De boa qualidade e durabilidade, que permita uma escrita uniforme, sem
480
1,92
921,60
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
Serviços
MAGNÉTICO
falhas ou borrões. Compra em Lotes de 12 Unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.

Nº Tipo de
Subitem
Item item

70

71

72

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto
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Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

73

Materiais
ADESIVO
e
CONSUMO 150945
COLAGEM
Serviços

Fita adesiva dupla face de 18 mm x 30 m. 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. Resistência a
tração mínima de 3,500 Kgf/cm testado pelo método PSTC-131.

74

Materiais
ADESIVO
e
CONSUMO 150945
COLAGEM
Serviços

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

75

Materiais
ADESIVO
e
CONSUMO 150945
COLAGEM
Serviços

Fita adesiva, material Crepe, cor bege, tipo monoface, largura aproximada de 20mm. Rolo 50 metros.

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
20
4,00
80,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
20
2,10
42,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
30
2,00
60,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
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Unidade
responsável

Almoxarifado

Almoxarifado

Almoxarifado

Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

76

Materiais
ADESIVO
e
CONSUMO 150945
COLAGEM
Serviços

77

TIC

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura aproximada de 12mm. Rolo 30 metros.
50
0,75
37,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
Compras em lotes de 10 unidades.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
FONE COM MICROFONE Características técnicas mínimas: Fone de ouvido do tipo Headset Stereo; Com controle
de elementos
de volume no cabo; Comprimento do cabo: 2m revestido de PVC; Microfone de haste; Suporte para cabeça em
tecnológicos
material flexível e ajustável; Na cor preta e com garantia mínima de 12 (doze) meses. FONE DE OUVIDO:
Enviado associados ao
Almofadas acolchoadas; Conexão: mini Jack 3.5mm (P2); Potência Máxima: 100mW RMS; Resposta de Frequência:
30
58,00 1.740,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
20Hz 20Khz; Sensibilidade: 96dB ± 4dB; Driver: 40 mm; Impedância: 32 Ohms ± 15%; MICROFONE: Microfone
ME
produção,
redutor de ruído; Conector: 3.5mm (P2) de cor diferente do conector para o fone de ouvido; Tipo Elemento:
pesquisa,
Condensador eletrônico; Direcionamento: Omnidirecional; Frequência de Resposta: 50Hz 16KHz; Sensibilidade: extensão e
40dB ± 3dB; Material: Plástico de alta resistência.
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

78

Materiais
ADESIVO
e
CONSUMO 150945
COLAGEM
Serviços

79

TIC

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura aproximada de 19 mm. Rolo 50 metros.
30
1,00
30,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
LEITORA CÓDIGO BARRA Características técnicas mínimas: Leitor óptico de código de barra. Especificações
da conjuntura
Técnicas: Leitor de óptico de código de barras, tipo pistola portátil com fio e com pedestal, modo de leitura: com
de elementos
gatilho; padrão de leitura: varredura multilínea; profundidade do campo de leitura (distância da boca até o
tecnológicos
código): pelo menos de 1 a 40cm; velocidade de leitura/decodificação: pelo menos 100 varreduras por segundo,
Enviado associados ao
indicadores de leitura: sonoro e visual, raio de leitura (distância leitor/berço): no mínimo 10m, taxa de
6
251,94 1.511,64
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
transmissão de dados: 720 Kbps sistema ótico: laser ou fonte de luz visível de pelo menos 650 NM, simbologias
ME
produção,
suportadas: pelo menos code 39/Full ASCII e Code128, compatibilidade: pelo menos Windows XP Professional,
pesquisa,
configuração: plug and play e cabo universal, interface do berço: USB, teclado e serial, alimentação de entrada:
extensão e
5VDC, resistência a choque: no mínimo 1,5m de queda livre sobre superfície de concreto. Prazo de garantia: 01
ensino. Além
ano.
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

80

Materiais
ADESIVO
e
CONSUMO 150945
COLAGEM
Serviços

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

81

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

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.

29262 GRAMPEADOR

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
20
2,20
44,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
5
35,05
175,25
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

82

TIC

83

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

29262 GRAMPEADOR

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
CABO EXTENSOR Cabo extensor USB 2.0 High Speed de alta qualidade com filtro ferrite blindado nas duas pontas
Enviado associados ao
para eliminação de interferências; cabo com revestimento de malha para inibir interferências; A Macho X A
6
20,36
122,16
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
Fêmea com cabo de no mínimo 2 metros de comprimento; Padrão USB 2.0 High-Speed.
ME
produção,
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
das atividades
Enviado essenciais ao
Grampeador de mesa, tamanho médio, utiliza grampos 26/6, para no mínimo 30 folhas, corpo em metal
30
16,00
480,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
resistente ao impacto do grampeamento.
ME
da missão
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

84

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

PERFURADORA
32921 PAPEL PARA
ESPIRAL

85

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

PERFURADORA
32921 PAPEL PARA
ESPIRAL

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
Perfurador Grande, com capacidade para 60 a 70 folhas 75g/m². Mecanismo 100% de metal, sistema de bloqueio
das atividades
de folhas, guia para facilitar a perfuração. Sistema de fixação da perfuração usando os anéis da pasta de
Enviado essenciais ao
encadernação. Pintura na cor cinza. Sistema de escotilhas para esvaziar os resíduos. Botão que trava a alavnca
15
69,00 1.035,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
para baixo. Tamanho do furo 5,5mm e distância interfuros padrão de 8cm. Possuir mínimo de três anos de
ME
da missão
garantia contra defeitos de fábrica.
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
A aquisição é
necessária em
razão de
ressuprimento
dos estoques
do
almoxarifado,
e também da
sua natureza
suplementar
na realização
Perfurador Pequeno, com capacidade para 30 a 35 folhas 75 g/m². Mecanismo 100% de metal, sistema de
das atividades
bloqueio de folhas, guia para facilitar a perfuração. Sistema de fixação da perfuração usando os anéis da pasta de
Enviado essenciais ao
encadernação. Pintura preta fosca. Sistema de escotilhas para esvaziar os resíduos. Botão que trava a alavanca
20
21,00
420,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento Almoxarifado
para baixo. Tamanho do furo 5,5 mm e distância interfuros padrão de 8 cm. Possuir mínimo de dois anos de
ME
da missão
garantia contra defeitos de fábrica.
institucional
desta
autarquia,
assim como
apoio logístico
às atividades
do IFRS Campus Osório
no
desempenho
das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

86

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Descrição
sucinta do objeto

KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO Características técnicas mínimas: Kit porca gaiola, parafuso M5 temperado,
acabamento bicromatizado, zincadas brancas.

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
Enviado associados ao
96
1,27
121,92
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
ME
produção,
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

87

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
MALETA PARA FERRAMENTAS Características técnicas mínimas: Maleta organizadora para ferramentas com: Alça
Enviado associados ao
em alumínio, 2 travas em aço galvanizado, 1 compartimento na tampa com 12 bandejas móveis em plástico ABS
2
230,77
461,54
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
e capacidade de carga de 14 kg. Medindo aproximadamente: 480x240x200mm.
ME
produção,
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

88

TIC

Código
do
item

Descrição

REDE
MATERIAIS
INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA /
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
O IFRS Campus
Osório, na
qualidade de
órgão
gerenciador
deste processo
licitatório,
justifica a
aquisição de
material de
consumo de
T.I. (Tecnologia
da Informação)
pela
necessidade de
ampliação,
manutenção
preventiva e
corretiva da
estrutura de
T.I. em todas
as atividades
da comunidade
acadêmica e
nos diversos
cursos
ministrados,
todos
dependentes
da conjuntura
de elementos
tecnológicos
JOGO DE FERRAMENTA Características técnicas mínimas: Jogo de chaves contendo: 5 chaves de Fenda: 6x38mm,
Enviado associados ao
3x75mm, 5x100mm,6x100mm, 8x200mm; 5 chaves Phillips: #2x38mm, 0x75mm,#1x100mm, #2x100mm,
1
150,03
150,03
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
trabalho,
Setor de TI
#3x150mm; Jogo de chaves de fenda de precisão com 6 peças: 1 Chave Porta-Bits, 1 Magnetizador e
ME
produção,
desmagnetizador, 18 Bits de 25mm, 1 alicate meia cana 6', 1 alicate universal 6'.
pesquisa,
extensão e
ensino. Além
disso, visando
o atendimento
das crescentes
demandas
desta
comunidade
acadêmica, no
que tange à
manutenção e
reparação
técnica dos
equipamentos
de informática
deste campus,
fora de
garantia, mas
com
possibilidade
de
recuperação,
podendo
prolongar a
vida útil dos
equipamentos
a um custo
acessível em
relação ao
mercado, e em
tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

89

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

20907

PROTETOR DE
CABO

90

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

20907

PROTETOR DE
CABO

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
justifica-se a
aquisição
diante do
atendimento
de demandas
ordinárias de
materiais de
eletricidade e
manutenção
da
infraestrutura
predial que
será utilizado
nos reparos,
adaptações e
ampliação da
rede elétrica
das instalações
do Campus,
que em alguns
casos já estão
obsoletas e
ABRAÇADEIRA MATERIAL PVC anti-chama rígido NBR 6150, BITOLA 3/4 POL, COR CINZA, com bucha de nylon de 8
Enviado pondo em risco
mm e parafuso Chipboard (Auto-Perfurante) compativel para fixação de eletroduto de PVC em INSTALAÇÕES
200
1,15
230,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
os usuários e o IFRS Osório
ELÉTRICAS.
ME
patrimônio do
mesmo. Além
da
necessidade
corretiva de
materiais
elétricos os
quais
demandam
substituição
devido ao
tempo útil de
vida, bem
como a
reposição de
estoque desses
materiais ,
dessa forma
mantendo em
plenas
condições de
funcionamento
a instituição.
justifica-se a
aquisição
diante do
atendimento
de demandas
ordinárias de
materiais de
eletricidade e
manutenção
da
infraestrutura
predial que
será utilizado
nos reparos,
adaptações e
ampliação da
rede elétrica
das instalações
do Campus,
que em alguns
casos já estão
obsoletas e
Enviado pondo em risco
ADAPTADOR CONDULETE, PVC, CINZA, 3/4
200
0,84
168,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
os usuários e o IFRS Osório
ME
patrimônio do
mesmo. Além
da
necessidade
corretiva de
materiais
elétricos os
quais
demandam
substituição
devido ao
tempo útil de
vida, bem
como a
reposição de
estoque desses
materiais ,
dessa forma
mantendo em
plenas
condições de
funcionamento
a instituição.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição
sucinta do objeto

Descrição

91

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

CABO ELETRICO
COM
22063 COMPLEMENTO Cabo PP 2 x 2,5 mm² 750v
PARA
DISTRIBUICAO

92

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

PEÇA /
53236 ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Caixa para Condulete 3/4 sem rosca, cor branca

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
justifica-se a
aquisição
diante do
atendimento
de demandas
ordinárias de
materiais de
eletricidade e
manutenção
da
infraestrutura
predial que
será utilizado
nos reparos,
adaptações e
ampliação da
rede elétrica
das instalações
do Campus,
que em alguns
casos já estão
obsoletas e
Enviado pondo em risco
20
165,98 3.319,60
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
os usuários e o IFRS Osório
ME
patrimônio do
mesmo. Além
da
necessidade
corretiva de
materiais
elétricos os
quais
demandam
substituição
devido ao
tempo útil de
vida, bem
como a
reposição de
estoque desses
materiais ,
dessa forma
mantendo em
plenas
condições de
funcionamento
a instituição.
justifica-se a
aquisição
diante do
atendimento
de demandas
ordinárias de
materiais de
eletricidade e
manutenção
da
infraestrutura
predial que
será utilizado
nos reparos,
adaptações e
ampliação da
rede elétrica
das instalações
do Campus,
que em alguns
casos já estão
obsoletas e
Enviado pondo em risco
200
3,36
672,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
os usuários e o IFRS Osório
ME
patrimônio do
mesmo. Além
da
necessidade
corretiva de
materiais
elétricos os
quais
demandam
substituição
devido ao
tempo útil de
vida, bem
como a
reposição de
estoque desses
materiais ,
dessa forma
mantendo em
plenas
condições de
funcionamento
a instituição.
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

93

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

94

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
justifica-se a
aquisição
diante do
atendimento
de demandas
ordinárias de
materiais de
eletricidade e
manutenção
da
infraestrutura
predial que
será utilizado
nos reparos,
adaptações e
ampliação da
rede elétrica
das instalações
do Campus,
que em alguns
casos já estão
obsoletas e
Enviado pondo em risco
CHAVE DE
73865
Chave De Teste Digital 12 A 220 Volts
3
5,43
16,29
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
os usuários e o IFRS Osório
TESTE ELÉTRICO
ME
patrimônio do
mesmo. Além
da
necessidade
corretiva de
materiais
elétricos os
quais
demandam
substituição
devido ao
tempo útil de
vida, bem
como a
reposição de
estoque desses
materiais ,
dessa forma
mantendo em
plenas
condições de
funcionamento
a instituição.
justifica-se a
aquisição
diante do
atendimento
de demandas
ordinárias de
materiais de
eletricidade e
manutenção
da
infraestrutura
predial que
será utilizado
nos reparos,
adaptações e
ampliação da
rede elétrica
das instalações
do Campus,
que em alguns
casos já estão
obsoletas e
PEÇA /
Condulete com cinco entradas em PVC anti-chama rígido NBR 6150 montado composto com dois adaptadores
Enviado pondo em risco
53236 ACESSÓRIO
para eletroduto de 3/4 pol, em PVC, uma tomada NBR padrão brasileiro 14136 e sua respectiva tampa, o conjunto
200
8,00 1.600,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
os usuários e o IFRS Osório
ILUMINAÇÃO
na cor cinza.
ME
patrimônio do
mesmo. Além
da
necessidade
corretiva de
materiais
elétricos os
quais
demandam
substituição
devido ao
tempo útil de
vida, bem
como a
reposição de
estoque desses
materiais ,
dessa forma
mantendo em
plenas
condições de
funcionamento
a instituição.

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição
sucinta do objeto

Descrição

95

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

PEÇA /
53236 ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Conjunto de Tomada 2P + T 10A 250V

96

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

PEÇA /
53236 ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Conjunto de Tomada 2P + T 20A 250V

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
justifica-se a
aquisição
diante do
atendimento
de demandas
ordinárias de
materiais de
eletricidade e
manutenção
da
infraestrutura
predial que
será utilizado
nos reparos,
adaptações e
ampliação da
rede elétrica
das instalações
do Campus,
que em alguns
casos já estão
obsoletas e
Enviado pondo em risco
50
2,94
147,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
os usuários e o IFRS Osório
ME
patrimônio do
mesmo. Além
da
necessidade
corretiva de
materiais
elétricos os
quais
demandam
substituição
devido ao
tempo útil de
vida, bem
como a
reposição de
estoque desses
materiais ,
dessa forma
mantendo em
plenas
condições de
funcionamento
a instituição.
justifica-se a
aquisição
diante do
atendimento
de demandas
ordinárias de
materiais de
eletricidade e
manutenção
da
infraestrutura
predial que
será utilizado
nos reparos,
adaptações e
ampliação da
rede elétrica
das instalações
do Campus,
que em alguns
casos já estão
obsoletas e
Enviado pondo em risco
20
3,28
65,60
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
os usuários e o IFRS Osório
ME
patrimônio do
mesmo. Além
da
necessidade
corretiva de
materiais
elétricos os
quais
demandam
substituição
devido ao
tempo útil de
vida, bem
como a
reposição de
estoque desses
materiais ,
dessa forma
mantendo em
plenas
condições de
funcionamento
a instituição.
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

97

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

PEÇA /
53236 ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 30A

98

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

PEÇA /
53236 ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 40A

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
justifica-se a
aquisição
diante do
atendimento
de demandas
ordinárias de
materiais de
eletricidade e
manutenção
da
infraestrutura
predial que
será utilizado
nos reparos,
adaptações e
ampliação da
rede elétrica
das instalações
do Campus,
que em alguns
casos já estão
obsoletas e
Enviado pondo em risco
30
5,51
165,30
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
os usuários e o IFRS Osório
ME
patrimônio do
mesmo. Além
da
necessidade
corretiva de
materiais
elétricos os
quais
demandam
substituição
devido ao
tempo útil de
vida, bem
como a
reposição de
estoque desses
materiais ,
dessa forma
mantendo em
plenas
condições de
funcionamento
a instituição.
justifica-se a
aquisição
diante do
atendimento
de demandas
ordinárias de
materiais de
eletricidade e
manutenção
da
infraestrutura
predial que
será utilizado
nos reparos,
adaptações e
ampliação da
rede elétrica
das instalações
do Campus,
que em alguns
casos já estão
obsoletas e
Enviado pondo em risco
10
5,35
53,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
os usuários e o IFRS Osório
ME
patrimônio do
mesmo. Além
da
necessidade
corretiva de
materiais
elétricos os
quais
demandam
substituição
devido ao
tempo útil de
vida, bem
como a
reposição de
estoque desses
materiais ,
dessa forma
mantendo em
plenas
condições de
funcionamento
a instituição.
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

Materiais
e
CONSUMO
Serviços

PEÇA /
53236 ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 50A

Materiais
100 e
CONSUMO
Serviços

PEÇA /
53236 ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Disjuntor trifásico 100A padrão Nema Preto, marcas de referencia: Pial, Lorenzetti

99

Valor
Valor
Justificativa
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
ou aquisição
justifica-se a
aquisição
diante do
atendimento
de demandas
ordinárias de
materiais de
eletricidade e
manutenção
da
infraestrutura
predial que
será utilizado
nos reparos,
adaptações e
ampliação da
rede elétrica
das instalações
do Campus,
que em alguns
casos já estão
obsoletas e
Enviado pondo em risco
10
7,12
71,20
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
os usuários e o IFRS Osório
ME
patrimônio do
mesmo. Além
da
necessidade
corretiva de
materiais
elétricos os
quais
demandam
substituição
devido ao
tempo útil de
vida, bem
como a
reposição de
estoque desses
materiais ,
dessa forma
mantendo em
plenas
condições de
funcionamento
a instituição.
justifica-se a
aquisição
diante do
atendimento
de demandas
ordinárias de
materiais de
eletricidade e
manutenção
da
infraestrutura
predial que
será utilizado
nos reparos,
adaptações e
ampliação da
rede elétrica
das instalações
do Campus,
que em alguns
casos já estão
obsoletas e
Enviado pondo em risco
2
68,88
137,76
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
os usuários e o IFRS Osório
ME
patrimônio do
mesmo. Além
da
necessidade
corretiva de
materiais
elétricos os
quais
demandam
substituição
devido ao
tempo útil de
vida, bem
como a
reposição de
estoque desses
materiais ,
dessa forma
mantendo em
plenas
condições de
funcionamento
a instituição.

Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 49.499,48
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Materiais
101 e
CONSUMO
Serviços

53236

PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 40A

Materiais
102 e
CONSUMO
Serviços

53236

PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 50A

Materiais
103 e
CONSUMO
Serviços

53236

PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 70A

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
justifica-se a aquisição
diante do atendimento de
demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e
manutenção da
infraestrutura predial que
será utilizado nos reparos,
adaptações e ampliação da
rede elétrica das
instalações do Campus, que
em alguns casos já estão
Enviado
obsoletas e pondo em risco
5
23,17
115,85
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
IFRS Osório
os usuários e o patrimônio
ME
do mesmo. Além da
necessidade corretiva de
materiais elétricos os quais
demandam substituição
devido ao tempo útil de
vida, bem como a reposição
de estoque desses
materiais , dessa forma
mantendo em plenas
condições de
funcionamento a instituição.
justifica-se a aquisição
diante do atendimento de
demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e
manutenção da
infraestrutura predial que
será utilizado nos reparos,
adaptações e ampliação da
rede elétrica das
instalações do Campus, que
em alguns casos já estão
Enviado
obsoletas e pondo em risco
5
32,36
161,80
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
IFRS Osório
os usuários e o patrimônio
ME
do mesmo. Além da
necessidade corretiva de
materiais elétricos os quais
demandam substituição
devido ao tempo útil de
vida, bem como a reposição
de estoque desses
materiais , dessa forma
mantendo em plenas
condições de
funcionamento a instituição.
justifica-se a aquisição
diante do atendimento de
demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e
manutenção da
infraestrutura predial que
será utilizado nos reparos,
adaptações e ampliação da
rede elétrica das
instalações do Campus, que
em alguns casos já estão
Enviado
obsoletas e pondo em risco
5
31,64
158,20
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
IFRS Osório
os usuários e o patrimônio
ME
do mesmo. Além da
necessidade corretiva de
materiais elétricos os quais
demandam substituição
devido ao tempo útil de
vida, bem como a reposição
de estoque desses
materiais , dessa forma
mantendo em plenas
condições de
funcionamento a instituição.
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Materiais
104 e
CONSUMO
Serviços

53236

Descrição

PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Descrição
sucinta do objeto

Eletroduto em PVC anti-chama rígido NBR 6150 3/4 sem rosca em ambas as pontas barra de 3
metros na cor cinza.

Materiais
105 e
CONSUMO 338468 LÁPIS DE COR
Serviços

Lápis de cor 12 cores. Lápis de cor grande, caixa com 12 cores vibrantes, anatômica, formato
hexagonal, tamanho grande, com lápis inteiros, ponta resistente, atóxico, lavável, pode ser
aquarelável, que não mancha, para desenhar e pintar sobre papel e similares. Composição:
pigmentos, aglutinantes, carga inerte, parafina sintética e madeira reflorestada. Teste do
produto: cores vivas e intensas, alto poder de cobertura, produto atóxico, resistência do
grafite, a facilidade em apontar e a perfeita fixação da mina de grafite a madeira.

Materiais
CANETA
107 e
CONSUMO 435041
HIDROGRÁFICA
Serviços

Caneta hidrográfica, 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.

Materiais
108 e
CONSUMO 150945 ADESIVO COLAGEM
Serviços

Cola relevo colorida 6 cores: Laranja, Amarelo , Rosa, Azul, Verde, Lilás. Para usar em papel,
papel cartão ou cartolina. Embalagem contendo 6 cores de 20 g.

Materiais
109 e
CONSUMO 428204 LÁPIS PRETO
Serviços

Lápis preto técnico 6B sextavado. Material: corpo de madeira, dureza carga 6B, formato corpo
sextavado. Lápis grafite especial para desenho artístico e técnico, esboços e escrita em geral;
produzido com madeira 100% reflorestada. Compra em lotes de 12 unidades.

Materiais
110 e
CONSUMO
Serviços

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

75981 TINTA GUACHE

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
justifica-se a aquisição
diante do atendimento de
demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e
manutenção da
infraestrutura predial que
será utilizado nos reparos,
adaptações e ampliação da
rede elétrica das
instalações do Campus, que
em alguns casos já estão
Enviado
obsoletas e pondo em risco
50
4,00
200,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Média
31/07/2020 para o
IFRS Osório
os usuários e o patrimônio
ME
do mesmo. Além da
necessidade corretiva de
materiais elétricos os quais
demandam substituição
devido ao tempo útil de
vida, bem como a reposição
de estoque desses
materiais , dessa forma
mantendo em plenas
condições de
funcionamento a instituição.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
50
4,10
205,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
Almoxarifado
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
50
5,00
250,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
50
7,49
374,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
60
0,45
27,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
100
2,50
250,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.

FL. 2 / 29

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Materiais
Enviado das atividades essenciais ao
Tinta para carimbo, cor preta, componentes água, pigmentos, sem óleo, aspecto físico líquido.
111 e
CONSUMO 290658 TINTA PARA CARIMBO
24
1,56
37,44
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
Capacidade frasco de 40 a 42 ml. Compra em lotes de 12 unidades.
Serviços
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Materiais
Enviado das atividades essenciais ao
112 e
CONSUMO 203522 PAPEL ALMAÇO
Papel almaço com pauta. Pacote com 400 folhas.
10
27,00
270,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
Serviços
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Materiais
Papel cartolina, gramatura mínima de 140g/m², confeccionada em fibra de celulose vegetal.
Enviado das atividades essenciais ao
113 e
CONSUMO
1023 CARTOLINA
Dimensões mínimas 50X66cm. As cores serão definidas pela contratante no momento da
1000
0,50
500,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
Serviços
aquisição.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Materiais
Papel formato A4, medindo 210 x 297 mm,75g/m², sem timbre,na cor branca, elevada alvura,
Enviado das atividades essenciais ao
114 e
CONSUMO 399719 PAPEL A4
alcalino, apropriado para utilização em máquina copiadora, impressoras a laser e a jato de
1200
15,95 19.140,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
Serviços
tinta.Compra em lotes de 10 resmas (caixa).
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Materiais
Enviado das atividades essenciais ao
Papel sulfite A4(210 x 297mm),180 g/m2 – branco, fosco, liso sem textura. Embalagem com 50
115 e
CONSUMO 246243 PAPEL SULFITE
100
9,80
980,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
folhas
Serviços
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Materiais
Papel sulfite A4(210mm x 297mm),75g/m², colorido, liso sem textura, acondicionado em
Enviado das atividades essenciais ao
116 e
CONSUMO 203598 PAPEL SULFITE
embalagem fechada e lacrada. Pacote com 500 folhas.A cor será definida no momento da
100
20,00 2.000,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
Serviços
aquisição.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Materiais
Enviado das atividades essenciais ao
Papel sulfite A4 RECICLADO(210 x 297 mm), resmas com 500 folhas, gramatura75 g/m², para
117 e
CONSUMO 347498 PAPEL A4
100
18,49 1.849,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
uso em impressoras Jato de Tinta, Laser e Copiadoras. Caixa com 10 resmas.
Serviços
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto
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Unidade
responsável

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Materiais
118 e
CONSUMO 138282 PASTA ARQUIVO
Serviços

Materiais
119 e
CONSUMO 138282 PASTA ARQUIVO
Serviços

Materiais
120 e
CONSUMO 412669 PASTA ARQUIVO
Serviços

Materiais
121 e
CONSUMO 292610 PASTA ARQUIVO
Serviços

Materiais
122 e
CONSUMO 390014 PASTA ARQUIVO
Serviços

Materiais
123 e
CONSUMO 138282 PASTA ARQUIVO
Serviços

Materiais
SUPORTE PASTA
124 e
CONSUMO 133124
SUSPENSA
Serviços

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Pasta arquivo tipo az, material papelão prensado plastificado, com visor, com prendedor
Enviado das atividades essenciais ao
interno, ofício LL, dimensões aproximadas: 285mm x 350 mm com lombada de 70 mm. Capa
50
8,00
400,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
de cor preta.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
Pasta arquivo tipo catálogo, capa dura, com 100 sacos para documentos para folhas de ofício.
50
12,00
600,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Pasta plástica em L, material polietileno reciclado, transparente, não adere aos impressos,
Enviado das atividades essenciais ao
para documentos tamanho A4, fechada na parte esquerda e inferior (formato em L) e aberta
100
0,48
48,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
na parte direita e superior, Dimensões aproximadas 240 x 340 mm.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
Pasta plástica transparente, cristal, tipo com aba e elástico, lombada de 40mm, tamanho
100
2,00
200,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
oficio.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
Pasta plástica transparente, cristal, tipo com aba e elástico, sem lombada, tamanho oficio.
100
1,20
120,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Pasta suspensa p/arquivo de aço, feita em cartão Kraft 170 g, marmorizada e plastificada,
Enviado das atividades essenciais ao
haste plástica com reforço interno, 6 posições para visor e etiqueta. Medindo 36 X 24 cm (
100
1,18
118,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
pastas mais visor, etiqueta e grampo plástico). Produto de boa qualidade e durabilidade.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Pasta suspensa p/arquivo de aço, prolipropileno, haste plástica com reforço interno, 6 posições
Enviado das atividades essenciais ao
para visor e etiqueta. Medindo 36 X 24 cm (pastas mais visor, etiqueta e grampo plástico).
100
2,00
200,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
Produto de boa qualidade e durabilidade. Cor: a ser definida no momento da encomenda
ME
institucional desta
(Cristal, azul, verde, fumê).
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Unidade
responsável

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

Nº Tipo de
Subitem
Item item

Materiais
125 e
CONSUMO
Serviços

Materiais
126 e
CONSUMO
Serviços

Materiais
127 e
CONSUMO
Serviços

Materiais
128 e
CONSUMO
Serviços

Materiais
129 e
CONSUMO
Serviços

Materiais
130 e
CONSUMO
Serviços

Materiais
131 e
CONSUMO
Serviços

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
Visor plástico em PVCpara pastas suspensas e etiqueta produzida em cartão offset (120g/m)
346056 VISOR
10
5,40
54,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
branco. Pacote com 50 unidades. Medida: 80mmx60mm.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
Pistola de cola quente, 40W, bivolt, corpo plástico resistente, indicada para derretimento de
72613 PISTOLA APLICADORA
10
15,00
150,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
bastões de adesivo termoplástico (bastão de cola quente) de diâmetro 11mm.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
Bastão de silicone para pistola de cola quente, incolor, 11mm de diâmetro e 30 cm de
150945 ADESIVO COLAGEM
100
4,00
400,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
comprimento.Pacote com pelo menos 06 unid ou 100gr.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
ARQUIVO
Caixa para correspondência(porta documento), material acrílico, cor fumê ou incolor, tipo
20508
20
20,00
400,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
CORRESPONDÊNCIA
dupla, articulável, com inclinação entre as bandejas, tamanho das bandejas ofício.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Calculadora de mesa12 digitos, sem bobina, portátil, porcentagem; raiz quadrada; mémoria;
Enviado das atividades essenciais ao
CALCULADORA
150717
inversão de sinal; tecla GT; (acumulador automatico), duplo zero, tecla MU (mark-up acréscimo
15
13,60
204,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
ELETRÔNICA
de margem percentual), bateria e solar. Dimensões aproximadas: 2,5x8,9x12,7cm (AxLxP).
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
PORTAPorta lápis/canetas, clipes e lembretes, com três divisórias, em plástico poliestireno reciclado,
435085
50
5,60
280,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE cor fumê ou cristal.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
Prancheta portátil, material acrílico, cor cristal ou fumê, com prendedor metálico de folhas
356685 PRANCHETA PORTÁTIL
50
7,60
380,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
tamanho ofício.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto
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Unidade
responsável

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

Nº Tipo de
Subitem
Item item

Materiais
132 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

26000 REGUA DE DESENHO

Materiais
133 e
CONSUMO 150711 LACRE SEGURANÇA
Serviços

Materiais
134 e
CONSUMO
Serviços

135 TIC

37133 TESOURA MECÂNICA

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
Régua para escritório comum, material plástico reciclado, comprimento 30cm, graduação
50
0,50
25,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
milimetrada. Material resistente.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
Lacre numerado, tipo espinha de peixe, tamanho mínimo de 16 cm, pacotes com pelo menos
15
12,00
180,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
100 unidades.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
Tesoura de picotar, com no mínimo 21 cm, lâmina em aço inox 8, cabo em polipropileno.
2
26,05
52,10
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
PASTA TÉRMICA Características técnicas mínimas: Cor Branca levemente brilhante.
Enviado
associados ao trabalho,
Temperatura de Trabalho -40 a 200 °C. Consistência Pastosa. Condutividade térmica 0,4 w/mk.
5
14,85
74,25
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
Componente Básico Silicone alto peso molecular. Exudação 0,4%. Bisnaga com 50g.
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

136 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

137 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Materiais
138 e
CONSUMO 283560 TESOURA
Serviços

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
Enviado
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO Características técnicas mínimas: Álcool isopropílico 500ml;
associados ao trabalho,
5
18,37
91,85
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
embalagem com bico aplicador.
produção, pesquisa,
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
SPRAY LIMPA CONTATO Características técnicas mínimas: Spray aerosol, 300ml, Indicado para
Enviado
associados ao trabalho,
Limpeza em Contatos Elétricos e Componentes Eletrônicos de Motores, Computadores,
5
14,99
74,95
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
Impressoras, Chaves Elétricas, Potenciômetros,Injeção Eletrônica, Equipamentos Industriais.
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
Tesoura multiuso, com lâmina em aço inoxidável, cabo plástico. Comprimento aproximado de
50
3,60
180,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
20/21 cm.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

139 TIC

Código
do
item

Descrição

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Materiais
140 e
CONSUMO
Serviços

61530 TESOURA COSTURA

Materiais
141 e
CONSUMO 150493 TIRA DE BORRACHA
Serviços

Materiais
142 e
CONSUMO
Serviços

19267 TNT

Materiais
143 e
CONSUMO 111368 TINTA ACRÍLICA
Serviços

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
ESTANHADOR Características técnicas mínimas: Ferro de Solda Estanhador Soldagem
Enviado
associados ao trabalho,
Profissional, Potência: 25w, Temp. Máx.: 410ºC, Voltagem: Bivolt, níquel-cromo, Ponta
5
28,96
144,80
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
rosqueável, Tamanho: 210mm, peso: 110g.
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
Tesoura Forjada Multi Uso,Ponta reta. Fio liso. Material: Aço. Medida aproximada da tesoura: 16
10
65,30
653,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
cm.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
PLACA/FOLHA de EVA lisa;dimensões mínimas 600 x 400 x 1,5 mm; nas cores vermelho, verde
Enviado das atividades essenciais ao
limão, branco, amarelo, preto, laranja, verde escuro, azul marinho e rosa. Definição da cor no
100
1,50
150,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
momento do empenho.
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
TNT - Tecido Não Tecido; largura 1,4 x 50 metros;gramatura mínima 40g/m2; nas cores
Enviado das atividades essenciais ao
vermelho, branco, verde folha, amarelo e preto. Definição da cor no momento do empenho.
1000
0,91
910,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
COMPRA EM LOTE DE 50 METROS para cada cor (ROLO).
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Tinta Acrilica Fosca de ótima cobertura. Ideal para trabalhos de artesanato e pinturas diversas.
Enviado das atividades essenciais ao
Pode ser aplicada em diversos materiais como: Madeira, Papel, Cerâmica, Isopor, Gesso, Couro,
20
14,94
298,80
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
Cortiça, Vidro e PET. Embalagem 250ml. Similar ou de melhor qualidade a Acrilex. As cores
ME
institucional desta
serão definidas no momento da aquisição.
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

144 TIC

Descrição

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Materiais
145 e
CONSUMO
Serviços

146 TIC

Código
do
item

11312

Descrição
sucinta do objeto

ESTANHO Características técnicas mínimas: Estanho para solda, 60x40, fio de 1,0mm, peso:
500g.

MEMÓRIA EM CARTÃO Cartão de memória SDXC, Classe 10 - UHS. Capacidade mín.: 32 GB. Velocidade de Leitura:
MAGNÉTICO
aprox. 95 MB/s. Velocidade de Gravação: aprox. 90MB/s.

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Materiais
147 e
CONSUMO 150541 RIBBON
Serviços

SUGADOR DE SOLDA Características técnicas mínimas: Sugador de solda em alumínio.

Ribbon para impressora ZEBRA, modelo TLP2844 (compatível com GC420), tipo resinaA, lado
externo. Dimensões: 110mm x 74metros.

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
Enviado
associados ao trabalho,
5
85,42
427,10
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
20
154,59 3.091,80
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
Enviado
associados ao trabalho,
5
14,70
73,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
A aquisição é necessária em
razão de ressuprimento dos
estoques do almoxarifado, e
também da sua natureza
suplementar na realização
Enviado das atividades essenciais ao
10
15,26
152,60
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
cumprimento da missão
almoxarifado
ME
institucional desta
autarquia, assim como
apoio logístico às atividades
do IFRS - Campus Osório no
desempenho das suas
atribuições.
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

148 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

149 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Materiais
150 e
CONSUMO 391513 TOALHA DE PAPEL
Serviços

Materiais
151 e
CONSUMO 327844 PAPEL HIGIÊNICO
Serviços

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
Enviado
ADAPTADOR ADP-002BK Características técnicas mínimas: Cabo Adaptador do tipo VGA Femea
associados ao trabalho,
10
34,88
348,80
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
para HDMI Macho.
produção, pesquisa,
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
Enviado
CABO ÁUDIO Características técnicas mínimas: Cabo adaptador de áudio 3,5mm (Macho) P2 x
associados ao trabalho,
40
12,90
516,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
2 RCA (macho). Tamanho minimo 1,5 metros.
produção, pesquisa,
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
Toalha de papel, interfolhas, branco, tamanho mínimo 20 x 21 cm, material 100 % fibra
600
5,50 3.300,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
celulose virgem, características adicionais: biodegradável, 2 dobras. Fardo com 1.000 folhas.
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Papel higiênico rolão, cor branca, folha simples, material 100 % fibras celulósicas, rolos com
Enviado higienização e limpeza dos
300 m de comprimento e 10 cm de largura, tipo boa qualidade, características adicionais:
700
34,26 23.982,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
biodegradável. Compra em Lotes (Pacotes) com 8 rolos.
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Materiais
152 e
CONSUMO 226698 DETERGENTE
Serviços

Materiais
153 e
CONSUMO 225907 ESPONJA LIMPEZA
Serviços

154 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

155 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
Detergente líquido, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes, componente
materiais necessários à
ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de gorduras de louças,
Enviado higienização e limpeza dos
talheres e panelas, aroma neutro, características adicionais: contém tensoativo biodegradável.
96
2,31
221,76
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
Frasco de 500 ml, acondicionado em caixa de papelão, devidamente identificadas. As
ME
proporcionando um
informações do rótulo devem ser perfeitamente legíveis. Validade de no mínimo 36 meses e
ambiente salubre para a
data de fabricação quando da entrega não maior que 60 dias.
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Esponja de limpeza, material lã aço fina, textura macia e isenta de oxidação, abrasividade
Enviado higienização e limpeza dos
mínima, aplicação utensílio de alumínio, biodegradável, pacote com 8 unidades, peso líquido
10
24,00
240,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
mínimo 60 gramas. Compra em Lotes (Fardos) com 14un.
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
Enviado
CABO ÁUDIO Características técnicas mínimas: Cabo P10 Mono para 2 RCA. Tamanho mínimo 2
associados ao trabalho,
4
37,97
151,88
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
metros.
produção, pesquisa,
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
Enviado
CABO ÁUDIO Características técnicas mínimas: Cabo P10 (macho) x P10 (macho) . Tamanho
associados ao trabalho,
10
32,00
320,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
mínimo 10 metros.
produção, pesquisa,
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

156 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

157 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
Enviado
CABO ÁUDIO Características técnicas mínimas: Cabo P10 (macho) x P10 (macho) . Tamanho
associados ao trabalho,
10
32,00
320,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
mínimo 10 metros.
produção, pesquisa,
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
CABO HMDI 20 METROS Características técnicas mínimas: Cabo HDMI, 20 Metros, Conectores:
dependentes da conjuntura
HDMI tipo A x HDMI tipo A - (Largura do conector: 2.3cm / Filtro 1.9cm).Conectores Folheados A
de elementos tecnológicos
Enviado
Ouro, Condutor Cobre Com Filtro Magnético, Revestimento Pvc, Alta Velocidade de
associados ao trabalho,
40
105,83 4.233,20
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
Transmissão: 10,2 Gbps – High Speed, Compatível com as Versões: 1.4 , 1.3B e Anteriores,
produção, pesquisa,
ME
Sinal De Vídeo Suporta Resoluções De 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p E 2160p,
extensão e ensino. Além
Garantina miníma de 12 meses.
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

158 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

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.

159 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

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.

Materiais
160 e
CONSUMO 253730 SACO PLÁSTICO LIXO
Serviços

Saco plástico lixo, capacidade 100L, nas cores descritas na Resolução nº 275 DE 25 DE ABRIL
2001/MMA (a definir no ato do empenho), largura 75, altura 105, características adicionais
com solda contínua, sem fechos, aplicação coleta seletiva, normas técnicas classe i, tipo e,
material resina termoplástica reciclada. O saco deve oferecer resistência e não se rasgar ou
danificar durante seu manuseio. Em atendimento a NBR 9191, pacote com 100 un. Amostra
para análise.

Materiais
161 e
CONSUMO 234645 VASSOURA
Serviços

Vassoura de nylon com cerdas macias, cepo plástico de 21 cm, cerdas de 11 cm com
plumagem nas pontas, com cabo rosqueado de madeira plastificada, para limpeza em geral,
tipo doméstica.

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
Enviado
associados ao trabalho,
10
82,99
829,90
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
Enviado
associados ao trabalho,
10
82,99
829,90
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
10
59,90
599,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
10
3,85
38,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Materiais
162 e
CONSUMO 216085 BALDE
Serviços

163 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

164 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
Balde plástico reforçado, com alça de arame galvanizado, capacidade 15 litros. Cor a definir.
10
5,54
55,40
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA HDMI Características técnicas mínimas: Adaptador
de elementos tecnológicos
Enviado
Displayport para HDMI; Especificações técnicas: Transmissão de até 8.64 gigabits; Resoluções
associados ao trabalho,
30
35,00 1.050,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
de até 2560×1600; Compatível com todos os equipamentos com saída DisplayPort; Conexões:
produção, pesquisa,
ME
1x Displayport Macho; 1x HDMI Fêmea.
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
LÂMPADA RETROPROJETOR Características técnicas mínimas: Lâmpada projetor multimídia.
de elementos tecnológicos
Enviado
Tipo UHE. Módulo completo (com suporte). Potência: 245Watts. Vida útil aproximada de 2.500
associados ao trabalho,
10
300,00 3.000,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
horas. Aplicação: PROJETOR EPSON PowerLite 1960. Modelo ELPLP75. Original ou compatível.
produção, pesquisa,
ME
Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

165 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

166 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Materiais
167 e
CONSUMO 240448 FLANELA
Serviços

Materiais
168 e
CONSUMO
Serviços

63320 LUVA BORRACHA

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
LÂMPADA RETROPROJETOR Características técnicas mínimas: Lâmpada para projetor
dependentes da conjuntura
Multimídia Marca Epson modelos Powerlite W28+, W18+ e X24+ modelo da lâmpada ELPLP78,
de elementos tecnológicos
Enviado
número de referência V13H010L78. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 5.000 horas (modo
associados ao trabalho,
10
250,00 2.500,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
normal); 6.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica. Garantia mínima de
produção, pesquisa,
ME
06 (seis) meses contra defeitos de fabricação. Original ou compatível. Lâmpada completa, não
extensão e ensino. Além
será aceito somente bulbo.
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
LÂMPADA RETROPROJETOR Características técnicas mínimas: Lâmpada para projetor
de elementos tecnológicos
Enviado
multimídia, vida média 3000h, tipo UHE, aplicação projetor Epson Powerlite S8+ tensão
associados ao trabalho,
10
159,12 1.591,20
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
nominal 110v, potência nominal 170w, modelo da lâmpada Elplp54. original ou compatível.
produção, pesquisa,
ME
Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
Flanela de algodão, amarela ou branca, para limpeza, tamanho 40 de largura x 65 cm
36
4,36
156,96
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
comprimento.
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Luvas de látex natural, descartáveis, para procedimento, não estéril, ambidestra, levemente
Enviado higienização e limpeza dos
pulverizada em pó biodegradável, punho com bainha, comprimento 24 cm, Requisição mínima
50
13,05
652,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
de caixas com 100 un, com registro na ANVISA. Tamanho P, M ou G, a ser definido no momento
ME
proporcionando um
do empenho.
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

169 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

170 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
FILTRO LINHA Características técnicas mínimas: Potência máxima (para 220V): 2200VA;
dependentes da conjuntura
Potência máxima (para 127V): 1270VA; Corrente máxima: 10A; No mínimo 6 tomadas padrão
de elementos tecnológicos
Enviado
ABNT NBR 14136; Protetor contra surtos: Varistor 4500A (92J); Comprimento mínimo do cabo
associados ao trabalho,
60
34,00 2.040,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
de entrada: 1,5m no padrão ABNT NBR 14136; Fusível de entrada: 10A e fusível reserva;
produção, pesquisa,
ME
Tensão de entrada: bivolt automático 127V/220V; Chave liga-desliga com sinalização luminosa;
extensão e ensino. Além
Caixa plástica anti-chama: Proteção RFI, EMI; Certificado INMETRO; Garantia de 12 meses.
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
FILTRO LINHA Características técnicas mínimas: Filtro de linha, com no mínimo 4 tomadas com
de elementos tecnológicos
Enviado
3 pinos tipo 2p + T. Tensão de alimentação 110V/220V. 10A. Interruptor Liga/Desliga. Fusível
associados ao trabalho,
10
40,27
402,70
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
de proteção e fusível reserva. Anti-chamas. De acordo com norma Nbr 14146. Certificado
produção, pesquisa,
ME
Inmetro. Cabo de entrada no mínimo 5 metros de comprimento.
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto

FL. 16 / 29

Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

171 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

FUSÍVEL Características técnicas mínimas: Fusível de Vidro 5X20 - 10A 250v.

172 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

BATERIA PARA NOTEBOOK Características técnicas mínimas: Tipo bateria Ion de Lithium,
Aplicação Notebook Dell Inspiron 14 3000 - Voltagem: 14.8V - Capacidade: 40W.

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
Enviado
associados ao trabalho,
20
1,07
21,40
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
Enviado
associados ao trabalho,
10
180,00 1.800,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

173 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

174 TIC

MATERIAIS
BATERIA NÃO
435132
DE TIC
RECARREGÁVEL

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
BATERIA NOTEBOOK Características técnicas mínimas: Tipo bateria: Ion de Lithium, aplicação
Enviado
associados ao trabalho,
notebook HP PROBOOK 6470b - voltagem: 10.8V - capacidade: 55Wh quantidade de células: 6
10
249,00 2.490,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
células.
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
BATERIA Características técnicas mínimas: Bateria 9V alcalina (Dentro dos padrões
Enviado
associados ao trabalho,
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008. Deve ser
20
7,31
146,20
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado).
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

175 TIC

MATERIAIS
BATERIA NÃO
435132
DE TIC
RECARREGÁVEL

176 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
BATERIA Características técnicas mínimas: Bateria 3V para placa-mãe, modelo CR2032 (Dentro
Enviado
associados ao trabalho,
dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008. Deve
60
2,45
147,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado).
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
FONTE ALIMENTAÇÃO Características técnicas mínimas: Fonte ATX 600 WATTS Reais, com
Enviado
associados ao trabalho,
certificado 80 plus bronze, conectores ATX 1, EPS 1, disquete 1, periféricos com quatro pinos 4,
10
210,00 2.100,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
PCI-E 2, SATA 6. Tensão de entrada: 100V-10A / 240V-5A.
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

177 TIC

Código
do
item

Descrição

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Materiais
GUARDANAPO DE
178 e
CONSUMO 304403
PAPEL
Serviços

Materiais
SUPORTE PORTA179 e
CONSUMO 150401
PAPEL
Serviços

Materiais
SUPORTE PORTA180 e
CONSUMO 150401
PAPEL
Serviços

Materiais
ACESSÓRIOS
181 e
CONSUMO 150425
BANHEIRO
Serviços

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
FONTE ALIMENTAÇÃO Características técnicas mínimas: Fonte de alimentação 870W
de elementos tecnológicos
Enviado
compatível com servidores Dell Poweredge R710 e homologada pela Dell. Hot Swap. Com
associados ao trabalho,
2 1.128,88 2.257,76
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
partnumber registrado. Entrada 100-240V / 50-60HZ, com chaveamento automático. Garantia
produção, pesquisa,
ME
de 6 meses.
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
Guardanapo de papel branco, tamanho mínimo 20x20cm, pacote contendo 50 un.
50
0,51
25,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Suporte porta-papel. Toalheiro porta papel toalha descartável 2 ou 3 dobras - branco com
Enviado higienização e limpeza dos
fundo cinza. Deve possuir fechadura e acompanhar chave, em plástico ABS, bem como kit para
20
18,40
368,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
fixação na parede contendo buchas e parafusos Medidas aproximadas: A 29 x L 25 x P 12 cm
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
Suporte de parede para papel higiênico rolão de 300m. Na cor branca, com visor que
20
18,50
370,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
possibilite verificação da quantidade sem abrir o dispenser.
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
ACESSÓRIOS BANHEIRO - Kit reparo para caixa acoplada universal (conjunto de Entrada e
estoque no almoxarifado
Saída, indicado para todos os tipos de caixas acopladas), serve para alta e baixa pressão de
com todos os insumos e
água - nível de água se mantém com a variação de pressão, exclusivo filtro para manutenção
materiais necessários à
de limpeza,com acionador ABS cromado, acionamento por botão SUPERIOR externa e com
Enviado higienização e limpeza dos
obturador (vedação de saída). Acomplanha vedante e conjunto de fixação para caixa acoplada,
15
125,00 1.875,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
resistente a água do mar e/ ou com alto teor de ferro e alcalinidade. Fácil Instalação.
ME
proporcionando um
Informações técnicas: Possui válvula anti-retorno. Ideal para pressão de rede entre 1 m.c.a. a
ambiente salubre para a
210 m.c.a.. Rosca de entrada: 1/2" e rosca de Saída: 2.1/2". Ajuste do nível de água atraves do
comunidade interna e
parafuso regulador. Altura ajustável do tubo extravasor (ladrão). Vedante de Silicone (Q).
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

Materiais
ACESSÓRIOS
182 e
CONSUMO 150425
BANHEIRO
Serviços

ACESSÓRIOS BANHEIRO - Kit reparo para caixa acoplada universal (conjunto de Entrada e
Saída, indicado para todos os tipos de caixas acopladas), serve para alta e baixa pressão de
água - nível de água se mantém com a variação de pressão, exclusivo filtro para manutenção
de limpeza,com acionador ABS cromado, acionamento por botão LATERAL externa e com
obturador (vedação de saída). Acomplanha vedante e conjunto de fixação para caixa acoplada,
resistente a água do mar e/ ou com alto teor de ferro e alcalinidade. Fácil Instalação.
Informações técnicas: Possui válvula anti-retorno. Ideal para pressão de rede entre 1 m.c.a. a
210 m.c.a.. Rosca de entrada: 1/2" e rosca de Saída: 2.1/2". Ajuste do nível de água atraves do
parafuso regulador. Altura ajustável do tubo extravasor (ladrão). Vedante de Silicone (Q).

Materiais
183 e
CONSUMO 395461 CAIXA DESCARGA
Serviços

Caixa de Descarga Universal (cores diversas), com no mínimo 6 litros, material resistente de
fácil limpeza.

Materiais
ASSENTO VASO
184 e
CONSUMO 352796
SANITÁRIO
Serviços

Assento Sanitário Plástico Universal - adaptável a qualquer tipo de vaso oval, formato
anatômico com cantos arredondados, o que garante segurança antimicrobiana e evita o
acúmulo de resíduos. Material resistente a riscos, fácil limpeza e confortável. Possui fixadores
ajustáveis. Cores Diversas.

Materiais
185 e
CONSUMO 253197 SABONETE LÍQUIDO
Serviços

Sabonete para anti-sepsia das mãos, líquido perolizado, aromas de: erva-doce ou coco,
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. Bombonas
com 5 litros. Data de fabricação não superior a trinta dias quando da entrega. Obs.: Possuir
registro na ANVISA e/ou no Ministério da Saúde.

Materiais
186 e
CONSUMO
Serviços

93904 LIXEIRA

Container 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

93904 LIXEIRA

Lixeiras para Coleta Seletiva, 5 x 40 Litros (tamanho mínimo): 1 lixeira verde identificada para
coleta de vidro, 1 lixeira azul identificada para coleta de papel, 1 lixeira amarela identificada
para coleta de metal, 1 lixeira vermelha identificada para coleta de plástico, e 1 lixeira cinza
identificada para coleta de produtos não recicláveis. Com Pintura Eletrostática a Pó. Papeleiras
com corpo fixo e tampa removível. Fechadura em náilon, apagador de cigarros em inox polido
e estrutura em ferro pintado (pintura epóxi).

Materiais
187 e
CONSUMO
Serviços

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
15
125,00 1.875,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
10
25,21
252,10
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
20
17,35
347,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
25
17,00
425,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
2 1.500,00 3.000,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Enviado higienização e limpeza dos
2
788,50 1.577,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
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Unidade
responsável

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

almoxarifado

Nº Tipo de
Subitem
Item item

Materiais
188 e
CONSUMO
Serviços

Materiais
189 e
CONSUMO
Serviços

190 TIC

MATERIAIS
DE TIC

191 TIC

MATERIAIS
DE TIC

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Coletor especial para coleta de pilhas e baterias, cor laranja ou amarelo, com aberturas
Enviado higienização e limpeza dos
93904 LIXEIRA
específicas para coleta de pilhas e baterias, com possibilidade de prender na parede. Material
2
130,23
260,46
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
plástico rígido, com capacidade mínima de 30 litros.
ME
proporcionando um
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
Justifica-se a presente
aquisição tendo em vista a
necessidade de repor o
estoque no almoxarifado
com todos os insumos e
materiais necessários à
Limpa forno aerossol, espuma desengordurante, embalagem de 400 ml. Composição:
Enviado higienização e limpeza dos
dodecilbenzeno sulfonato de trietanolamônio, nonilfenol poliglicol éter, produto de
285785 SOLUÇÃO LIMPADORA
3
8,50
25,50
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/06/2020 para o
ambientes da Instituição,
almoxarifado
polimerização de óxido de etileno e propileno, estabilizador de espuma, antioxidante,
ME
proporcionando um
espessante, perfume, solventes glicólicos, coadjuvantes, água e propelente.
ambiente salubre para a
comunidade interna e
externa ao Campus, o que
contribui diretamente para
o desenvolvimento das
atividades no Campus.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
de elementos tecnológicos
FONTE ALIMENTAÇÃO Características técnicas mínimas: Fonte para notebook da marca
Enviado
REDE INFORMÁTICA associados ao trabalho,
139343
Hewlett-Packard (HP) modelo: Probook 6470b. PA-1650-32HB: Adaptador CA/CC; Series
10
118,98 1.189,80
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
PEÇA / ACESSÓRIO
produção, pesquisa,
PPP009L-E; HP Part No 608425-201; Entrada: 100-240V ~1.6A 50-60Hz; Saída: 18.5V 3,5A.
ME
extensão e ensino. Além
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
FONTE ALIMENTAÇÃO Características técnicas mínimas: Carregador/Fonte para Notebook
de elementos tecnológicos
compatível com Notebook Dell 14 3000. Tensão de entrada 100 a 240V e tensão de saída 19V.
Enviado
REDE INFORMÁTICA associados ao trabalho,
139343
Corrente de saída 3.6A.Com sistema de controle de tensão. Proteção contra sobrecarga e
10
249,22 2.492,20
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
PEÇA / ACESSÓRIO
produção, pesquisa,
excesso de corrente.Temperatura de operação de 0 a 40ºC. Diâmetro do Pino de 7.4mm –
ME
extensão e ensino. Além
5.0mm. Cabo de conexão AC certificado INMETRO.
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

192 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

193 TIC

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
dependentes da conjuntura
FONTE ALIMENTAÇÃO Características técnicas mínimas: Fonte de alimentação compatível com
de elementos tecnológicos
HP Compaq 6000 Pro AiO - entrada 100 - 240V - saída: 19V 7,89A. Com sistema de controle de
Enviado
associados ao trabalho,
tensão. Proteção contra sobrecarga e excesso de corrente.Temperatura de operação de 0 a
10
239,73 2.397,30
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
40ºC. Diâmetro do Pino de 7.4mm - 5.0mm. Cabo de conexão AC certificado INMETRO.
ME
extensão e ensino. Além
Garantia mínima de 1 ano.
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
CÂMERA WEB Características técnicas mínimas: Webcam Full Hd com as seguintes
em todas as atividades da
especificações, e recursos técnicos: Hd 720p, 10Mp, com Compactação de Vídeo H.264, e
comunidade acadêmica e
Microfone Antiruído Certificado: RoHS; Lente de alta qualidade com foco automático de vinte
nos diversos cursos
estágios; USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0);Tecnologia de
ministrados, todos
compactação de vídeo H.264; Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um
dependentes da conjuntura
sistema recomendado; Clipe universal pronto para tripés que se ajuste a monitores de laptop,
de elementos tecnológicos
LCD ou CRT; Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels); Microfones duais estéreos
Enviado
associados ao trabalho,
com redução de ruído automática Correção automática de pouca luz; Videochamada Full HD de
4
410,00 1.640,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
produção, pesquisa,
1080p (até 1920 x 1080 pixels). Comprimento do cabo USB mínimo: 1,8m; Campo diagonal de
ME
extensão e ensino. Além
visão da lente (Diagonal FOV): 69º (mínimo); Resolução (máx.), captura de imagem: até 10MP;
disso, visando o
15 megapixels (com otimização do software); Captura de vídeo: até 1.080P; Microfone: Mono;
atendimento das crescentes
Foco inteligente e zoom digital; Sensor: foco automático; Sistemas operacionais compatíveis:
demandas desta
Microsoft Windows XP / Vista / 7; Energia: Não necessita de adaptador de energia (energizado
comunidade acadêmica, no
pela interface). Acessórios: Guia do usuário e CD de instalação. Modelo de referência: Webcam
que tange à manutenção e
- Logitech C920 HD Pro, ou similar.
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

194 TIC

Código
do
item

Descrição

MATERIAIS
REDE INFORMÁTICA 139343
DE TIC
PEÇA / ACESSÓRIO

Materiais
195 e
CONSUMO
Serviços

4111 MEDALHA

Materiais
196 e
CONSUMO 222496 TROFÉU
Serviços

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
O IFRS Campus Osório, na
qualidade de órgão
gerenciador deste processo
licitatório, justifica a
aquisição de material de
consumo de T.I. (Tecnologia
da Informação) pela
necessidade de ampliação,
manutenção preventiva e
corretiva da estrutura de T.I.
em todas as atividades da
comunidade acadêmica e
nos diversos cursos
ministrados, todos
PLACA CONTROLADORA VÍDEO Características técnicas mínimas: DISPOSITIVO DE CAPTURA DE
dependentes da conjuntura
VIDEO. Interface USB. Entrada HDMI, vídeo componente, 3.5mm (áudio). Saída HDMI, 3.5mm
de elementos tecnológicos
Enviado
Etéreo. Suporte a resolução Full HD. Codec compatível com H.264 encoder. Alimentação de
associados ao trabalho,
2
814,00 1.628,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/09/2020 para o
Setor de TI
energia via USB. Suporte a aplicações de streaming. Compatível com Windows 8/7 (32/64 bit).
produção, pesquisa,
ME
Deve acompanhar cabos HDMI, USB e áudio. Avermedia Live Gamer Portable C875, similar ou
extensão e ensino. Além
de mesmo padrão de qualidade.
disso, visando o
atendimento das crescentes
demandas desta
comunidade acadêmica, no
que tange à manutenção e
reparação técnica dos
equipamentos de
informática deste campus,
fora de garantia, mas com
possibilidade de
recuperação, podendo
prolongar a vida útil dos
equipamentos a um custo
acessível em relação ao
mercado, e em tempo hábil.
A aquisição deste objeto
visa possibilitar a premiação
das equipes participantes
de atividades esportivas
previstas no calendário
Medalha, material metal, banhada na cor dourada, prata ou bronze, conforme demanda.
acadêmico do IFRS Diâmetro 70mm. Finalidade competição desportiva. Personalizada conforme modelo que será
Enviado
Campus Osório, projetandodisponibilizado pela contratante e suspensa por fita de gorgurão, nas cores do IFRS
600
3,19 1.914,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/05/2020 para o
almoxarifado
se o quantitativo baseado
(previamente selecionada pela comissão organizadora do evento), medindo 80cm de
ME
nas edições anteriores, bem
comprimento x 20mm de largura.
como estimativas de
participação nas diversas
modalidades esportivas que
ocorram durante o ano
letivo.
A aquisição deste objeto
visa possibilitar a premiação
das equipes participantes
de atividades esportivas
previstas no calendário
TROFÉU EM ACRÍLICO, PERSONALIZADO, RECORTADO A LASER, COM BASE DE MADEIRA: base
acadêmico do IFRS Enviado
de madeira retangular, cor natural, de 3cm de espessura, dimensões 15cm x 6 cm. Parte
Campus Osório, projetando20
48,00
960,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/05/2020 para o
almoxarifado
superior em acrílico cristal, formato de círculo, com diâmetro de 15cm e espessura de 0,2cm.
se o quantitativo baseado
ME
Com aplicação de adesivo com a arte de acordo com o evento/campeonato.
nas edições anteriores, bem
como estimativas de
participação nas diversas
modalidades esportivas que
ocorram durante o ano
letivo.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Materiais
FAIXA DIVULGAÇÃO
197 e
CONSUMO 150115
DE EVENTOS
Serviços

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
Setores de comunicação
assessoram o IFRS na
comunicação com seus
públicos, divulgando as
atividades institucionais
internamente (para
servidores e alunos) e
externamente (para a
imprensa e a comunidade
geral). São responsáveis
pela padronização da
identidade visual e pela
produção de campanhas de
divulgação, capazes de
disseminar, esclarecer e
fomentar conteúdos e
temas relacionados à
atuação da Instituição e de
interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de
eventos e na participação
do IFRS em eventos
internos e externos. Entre
as atividades desenvolvidas
estão à cobertura
jornalística das atividades
institucionais, produção e
envio de notícias,
atendimento de demandas
dos veículos de
comunicação. Também
abastecem com
informações as páginas
oficiais do IFRS nas redes
sociais, produzem materiais
informativos e de
divulgação, como boletins,
folders, banners e vídeos.
Editam e publicam o
"BANNER 1 : Impressão digital colorida 4x0 cores, em lona de 440g, com acabamento em
Enviado Boletim de Serviços. A
baguete de madeira ou alumínio e ponteira. Resolução mínima de 1.440 dpi. Tamanho: 1,20 x
Setor de
10
28,00
280,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
Política de Comunicação do
1m largura. Artes para os modelos fornecida pelo Setor de Comunicação da Reitoria e dos
Comunicação
ME
IFRS está reunindo valores,
Campi."
objetivos e diretrizes para o
relacionamento da
instituição com os seus
públicos estratégicos. Esse
conjunto pode e deve ser
utilizado por qualquer
pessoa que tenha alguma
relação com o IFRS:
técnicos administrativos e
docentes de todas as áreas,
estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da
comunidade. Assim, a
aquisição de materiais
gráficos e de divulgação
institucional, atende às
necessidades de suprimento
para o campus Osório do
IFRS, de acordo com suas
demandas, proporcionando
condições adequadas ao
pleno funcionamento e
desenvolvimento das
atividades administrativas
bem como as de ensino,
que precisam ser
divulgados e atingir nossos
públicos estratégicos,
complementando o
processo de comunicação,
visto que o Campus em sua
estrutura física não possui
maquinário para efetuar os
itens solicitados. Com estes
materiais, acredita-se dar
continuidade no trabalho de
consolidação da imagem, da
identidade e da reputação
do Campus Osório do IFRS.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Materiais
FAIXA DIVULGAÇÃO
198 e
CONSUMO 150115
DE EVENTOS
Serviços

Descrição
sucinta do objeto

"BANNER 2: Impressão digital colorida 4 x 0 cores, em lona de 440g, com acabamento em
baguete de madeira ou alumínio e ponteira. Resolução mínima de 1.440 dpi. Tamanho: 1m x
0,90 m largura. Artes para os modelos fornecida pelo Setor de Comunicação da Reitoria e dos
Campi."

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
Setores de comunicação
assessoram o IFRS na
comunicação com seus
públicos, divulgando as
atividades institucionais
internamente (para
servidores e alunos) e
externamente (para a
imprensa e a comunidade
geral). São responsáveis
pela padronização da
identidade visual e pela
produção de campanhas de
divulgação, capazes de
disseminar, esclarecer e
fomentar conteúdos e
temas relacionados à
atuação da Instituição e de
interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de
eventos e na participação
do IFRS em eventos
internos e externos. Entre
as atividades desenvolvidas
estão à cobertura
jornalística das atividades
institucionais, produção e
envio de notícias,
atendimento de demandas
dos veículos de
comunicação. Também
abastecem com
informações as páginas
oficiais do IFRS nas redes
sociais, produzem materiais
informativos e de
divulgação, como boletins,
folders, banners e vídeos.
Editam e publicam o
Enviado Boletim de Serviços. A
Setor de
5
33,98
169,90
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
Política de Comunicação do
Comunicação
ME
IFRS está reunindo valores,
objetivos e diretrizes para o
relacionamento da
instituição com os seus
públicos estratégicos. Esse
conjunto pode e deve ser
utilizado por qualquer
pessoa que tenha alguma
relação com o IFRS:
técnicos administrativos e
docentes de todas as áreas,
estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da
comunidade. Assim, a
aquisição de materiais
gráficos e de divulgação
institucional, atende às
necessidades de suprimento
para o campus Osório do
IFRS, de acordo com suas
demandas, proporcionando
condições adequadas ao
pleno funcionamento e
desenvolvimento das
atividades administrativas
bem como as de ensino,
que precisam ser
divulgados e atingir nossos
públicos estratégicos,
complementando o
processo de comunicação,
visto que o Campus em sua
estrutura física não possui
maquinário para efetuar os
itens solicitados. Com estes
materiais, acredita-se dar
continuidade no trabalho de
consolidação da imagem, da
identidade e da reputação
do Campus Osório do IFRS.
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Materiais
FAIXA DIVULGAÇÃO
199 e
CONSUMO 150115
DE EVENTOS
Serviços

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
Setores de comunicação
assessoram o IFRS na
comunicação com seus
públicos, divulgando as
atividades institucionais
internamente (para
servidores e alunos) e
externamente (para a
imprensa e a comunidade
geral). São responsáveis
pela padronização da
identidade visual e pela
produção de campanhas de
divulgação, capazes de
disseminar, esclarecer e
fomentar conteúdos e
temas relacionados à
atuação da Instituição e de
interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de
eventos e na participação
do IFRS em eventos
internos e externos. Entre
as atividades desenvolvidas
estão à cobertura
jornalística das atividades
institucionais, produção e
envio de notícias,
atendimento de demandas
dos veículos de
comunicação. Também
abastecem com
informações as páginas
oficiais do IFRS nas redes
sociais, produzem materiais
informativos e de
divulgação, como boletins,
folders, banners e vídeos.
Editam e publicam o
"BANNER 3: Impressão digital colorida 4 x 0 cores, em lona de 440g, com acabamento em
Enviado Boletim de Serviços. A
baguete de madeira ou alumínio e ponteira. Resolução mínima de 1.440 dpi. Tamanho: 1,5 m
Setor de
5
29,00
145,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
Política de Comunicação do
altura x 1,2 m largura. Artes para os modelos fornecida pelo Setor de Comunicação da Reitoria
Comunicação
ME
IFRS está reunindo valores,
e dos Campi."
objetivos e diretrizes para o
relacionamento da
instituição com os seus
públicos estratégicos. Esse
conjunto pode e deve ser
utilizado por qualquer
pessoa que tenha alguma
relação com o IFRS:
técnicos administrativos e
docentes de todas as áreas,
estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da
comunidade. Assim, a
aquisição de materiais
gráficos e de divulgação
institucional, atende às
necessidades de suprimento
para o campus Osório do
IFRS, de acordo com suas
demandas, proporcionando
condições adequadas ao
pleno funcionamento e
desenvolvimento das
atividades administrativas
bem como as de ensino,
que precisam ser
divulgados e atingir nossos
públicos estratégicos,
complementando o
processo de comunicação,
visto que o Campus em sua
estrutura física não possui
maquinário para efetuar os
itens solicitados. Com estes
materiais, acredita-se dar
continuidade no trabalho de
consolidação da imagem, da
identidade e da reputação
do Campus Osório do IFRS.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Código
do
item

Descrição

Materiais
FAIXA DIVULGAÇÃO
200 e
CONSUMO 150115
DE EVENTOS
Serviços

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
Setores de comunicação
assessoram o IFRS na
comunicação com seus
públicos, divulgando as
atividades institucionais
internamente (para
servidores e alunos) e
externamente (para a
imprensa e a comunidade
geral). São responsáveis
pela padronização da
identidade visual e pela
produção de campanhas de
divulgação, capazes de
disseminar, esclarecer e
fomentar conteúdos e
temas relacionados à
atuação da Instituição e de
interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de
eventos e na participação
do IFRS em eventos
internos e externos. Entre
as atividades desenvolvidas
estão à cobertura
jornalística das atividades
institucionais, produção e
envio de notícias,
atendimento de demandas
dos veículos de
comunicação. Também
abastecem com
informações as páginas
oficiais do IFRS nas redes
sociais, produzem materiais
informativos e de
divulgação, como boletins,
folders, banners e vídeos.
Editam e publicam o
"FAIXA Faixa em lona 440g: Impressão digital 4 x 0 cores, acabamentos em madeira, ponteiras
Enviado Boletim de Serviços. A
PVC fixadas, cordão de sustentação em material resistente, Resolução mínima de impressão:
Setor de
4
63,50
254,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
Política de Comunicação do
1.440 dpi Garantia mínima de 1,5 ano (uso externo) Tamanho 3 x 0,90 m Artes para os
Comunicação
ME
IFRS está reunindo valores,
modelos fornecida pelo Setor de Comunicação da Reitoria e dos Campi."
objetivos e diretrizes para o
relacionamento da
instituição com os seus
públicos estratégicos. Esse
conjunto pode e deve ser
utilizado por qualquer
pessoa que tenha alguma
relação com o IFRS:
técnicos administrativos e
docentes de todas as áreas,
estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da
comunidade. Assim, a
aquisição de materiais
gráficos e de divulgação
institucional, atende às
necessidades de suprimento
para o campus Osório do
IFRS, de acordo com suas
demandas, proporcionando
condições adequadas ao
pleno funcionamento e
desenvolvimento das
atividades administrativas
bem como as de ensino,
que precisam ser
divulgados e atingir nossos
públicos estratégicos,
complementando o
processo de comunicação,
visto que o Campus em sua
estrutura física não possui
maquinário para efetuar os
itens solicitados. Com estes
materiais, acredita-se dar
continuidade no trabalho de
consolidação da imagem, da
identidade e da reputação
do Campus Osório do IFRS.
Descrição
sucinta do objeto
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Nº Tipo de
Subitem
Item item

Materiais
201 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

3948 CAMISETA

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
Justificativa para
Unidade
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item contratação ou aquisição responsável
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)
Setores de comunicação
assessoram o IFRS na
comunicação com seus
públicos, divulgando as
atividades institucionais
internamente (para
servidores e alunos) e
externamente (para a
imprensa e a comunidade
geral). São responsáveis
pela padronização da
identidade visual e pela
produção de campanhas de
divulgação, capazes de
disseminar, esclarecer e
fomentar conteúdos e
temas relacionados à
atuação da Instituição e de
interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de
eventos e na participação
do IFRS em eventos
internos e externos. Entre
as atividades desenvolvidas
estão à cobertura
jornalística das atividades
institucionais, produção e
envio de notícias,
atendimento de demandas
dos veículos de
comunicação. Também
abastecem com
informações as páginas
oficiais do IFRS nas redes
sociais, produzem materiais
informativos e de
"CAMISETA: - UNISSEX, - TECIDO PV, poliviscose, (67%poliester, 33% viscose, fio 30) - MANGA
divulgação, como boletins,
CURTA, - MANGA E GOLA COM CORES DIFERENCIADAS DA COR DO CORPO DA CAMISETA folders, banners e vídeos.
GOLA formato 'V' ou gola olímpica, com ribana, dependendo da necessidade do órgão
Editam e publicam o
requisitante - COR da camiseta: diversas (branca, preta, amarela, azul, lilás, laranja, roxa,
Enviado Boletim de Serviços. A
Setor de
bege, verde ou vermelha) - TAMANHO: P, M, G, GG e XG - Impressão: silkada em até 8 cores ou
1000
8,48 8.480,00
Não
Custeio NÃO
NÃO
Não Possuí Alta
01/04/2020 para o
Política de Comunicação do
Comunicação
transfer, dependendo da necessidade, com aplicação em ambas as mangas com tamanho
ME
IFRS está reunindo valores,
mínimo de: 5 x 3 cm , na frente com tamanho mínimo de: 22 x 30 cm , atrás com tamanho
objetivos e diretrizes para o
mínimo de 22 x 30 cm Pedido mínimo para empenho: 100 camisetas Cada pedido implica em
relacionamento da
nova arte - Embaladas unitariamente".
instituição com os seus
públicos estratégicos. Esse
conjunto pode e deve ser
utilizado por qualquer
pessoa que tenha alguma
relação com o IFRS:
técnicos administrativos e
docentes de todas as áreas,
estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da
comunidade. Assim, a
aquisição de materiais
gráficos e de divulgação
institucional, atende às
necessidades de suprimento
para o campus Osório do
IFRS, de acordo com suas
demandas, proporcionando
condições adequadas ao
pleno funcionamento e
desenvolvimento das
atividades administrativas
bem como as de ensino,
que precisam ser
divulgados e atingir nossos
públicos estratégicos,
complementando o
processo de comunicação,
visto que o Campus em sua
estrutura física não possui
maquinário para efetuar os
itens solicitados. Com estes
materiais, acredita-se dar
continuidade no trabalho de
consolidação da imagem, da
identidade e da reputação
do Campus Osório do IFRS.
Descrição
sucinta do objeto

Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 124.945,36
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PLANEJAMNETO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES
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Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.
Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
202 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

32859

Descrição

CANETA
ESFEROGRÁFICA

Descrição
sucinta do objeto

"CANETA ESFEROGRÁFICA: Confecção de caneta esferográfica, corpo plástico,
ponta de aço inoxidável com esfera de tungstênio de 1mm, fechamento giratório,
escrita com duração entre 2.000m e 3.000m, na cor azul, marca texto em cores
diversas (rosa, amarela, verde, laranja e azul) na extremidade oposta, clip para
fixação no bolso. Impressão: serigrafia (se): corpo até 4 cores Artes para os
modelos fornecida pelo Setor de Comunicação da Reitoria e dos Campi."

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

1000

1,98

1.980,00
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Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
203 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

"CRACHÁS: Crachá para evento. Impresso colorido (4x0) em papel branco 230g,
IMPRESSORA tamanho 10,5 x 15cm. Perfurado e com cordão de algodão (mínimo de 80 cm).
CARTÃO / CRACHÁ
LOTES DE 500 UNIDADES"

2

359,00

718,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Materiais
ATIVIDADE
NÃO
204 e
17507 CULTURAL
CONTINUADO
Serviços
DESPORTIVA

Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros, em âmbito MUNICIPAL, com
motorista. Veículo: ÔNIBUS URBANO ou CONVENCIONAL com capacidade de, no
mínimo, 44 (quarenta e quatro) passageiros, com fabricação não superior à 8
(oito) anos. Saída do campus OSÓRIO.

5

1.150,00

5.750,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/07/2020 para o
ME

Materiais
ATIVIDADE
NÃO
205 e
17507 CULTURAL
CONTINUADO
Serviços
DESPORTIVA

Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros, em âmbito MUNICIPAL, com
motorista. Veículo: MICRO-ÔNIBUS ou VAN com capacidade de, no mínimo, 15
(quinze) passageiros, com fabricação não superior à 8 (oito) anos, equipado com
cinto de segurança para todos os passageiros e ar-condicionado. Saída do
campus OSÓRIO.

5

705,00

3.525,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/07/2020 para o
ME

Materiais
ATIVIDADE
NÃO
206 e
17507 CULTURAL
CONTINUADO
Serviços
DESPORTIVA

Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros, em âmbito INTERMUNICIPAL,
com motorista. Veículo: ÔNIBUS EXECUTIVO com capacidade de, no mínimo, 44
(quarenta e quatro) passageiros, com fabricação não superior à 8 (oito) anos,
equipado com cinto de segurança para todos os passageiros, ar-condicionado e
banheiro. Saída do campus OSÓRIO.

4,59 36.720,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/07/2020 para o
ME

107611

8000
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Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.
O serviço de locação de veículos de
transporte coletivo se dá devido à
necessidade de viabilizar o
deslocamento da comunidade
acadêmica em atividades como
Direção de
seminários, congressos, encontros,
Administração
simpósios, viagens de estudos, visitas
e
técnicas, projetos de pesquisa, aulas
Planejamento
práticas, eventos esportivos e demais
atividades decorrentes das
necessidades funcionais, realizadas
dentro ou fora do Estado do Rio Grande
do Sul.
O serviço de locação de veículos de
transporte coletivo se dá devido à
necessidade de viabilizar o
deslocamento da comunidade
acadêmica em atividades como
Direção de
seminários, congressos, encontros,
Administração
simpósios, viagens de estudos, visitas
e
técnicas, projetos de pesquisa, aulas
Planejamento
práticas, eventos esportivos e demais
atividades decorrentes das
necessidades funcionais, realizadas
dentro ou fora do Estado do Rio Grande
do Sul.
O serviço de locação de veículos de
transporte coletivo se dá devido à
necessidade de viabilizar o
deslocamento da comunidade
acadêmica em atividades como
Direção de
seminários, congressos, encontros,
Administração
simpósios, viagens de estudos, visitas
e
técnicas, projetos de pesquisa, aulas
Planejamento
práticas, eventos esportivos e demais
atividades decorrentes das
necessidades funcionais, realizadas
dentro ou fora do Estado do Rio Grande
do Sul.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

Materiais
ATIVIDADE
NÃO
207 e
17507 CULTURAL
CONTINUADO
Serviços
DESPORTIVA

Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros, em âmbito INTERMUNICIPAL,
com motorista. Veículo: MICRO-ÔNIBUS ou VAN com capacidade de, no mínimo,
15 (quinze) passageiros, com fabricação não superior à 8 (oito) anos, equipado
com cinto de segurança para todos os passageiros e ar-condicionado. Saída do
campus OSÓRIO.

8000

5,35 42.800,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/07/2020 para o
ME

Materiais
ATIVIDADE
NÃO
208 e
17507 CULTURAL
CONTINUADO
Serviços
DESPORTIVA

Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros, em âmbito INTERESTADUAL,
com motorista. Veículo: ÔNIBUS EXECUTIVO com capacidade de, no mínimo, 44
(quarenta e quatro) passageiros, com fabricação não superior à 8 (oito) anos,
equipado com cinto de segurança para todos os passageiros, ar-condicionado e
banheiro. Saída do campus OSÓRIO.

10000

4,10 41.000,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/07/2020 para o
ME

Materiais
ATIVIDADE
NÃO
209 e
17507 CULTURAL
CONTINUADO
Serviços
DESPORTIVA

Serviço de Transporte Rodoviário de Passageiros, em âmbito INTERESTADUAL,
com motorista. Veículo: MICRO-ÔNIBUS ou VAN com capacidade de, no mínimo,
15 (quinze) passageiros, com fabricação não superior à 8 (oito) anos, equipado
com cinto de segurança para todos os passageiros e ar-condicionado. Saída do
campus OSÓRIO.

4000

4,28 17.120,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/07/2020 para o
ME

Materiais
210 e
CONSUMO
Serviços

CABO ELETRICO
COM
22063 COMPLEMENTO
PARA
DISTRIBUICAO

Fio condutor 2,5 mm² cor preta 750v flexivel

3

60,00

180,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Média

Enviado
31/07/2020 para o
ME

Materiais
211 e
CONSUMO
Serviços

CABO ELETRICO
COM
22063 COMPLEMENTO
PARA
DISTRIBUICAO

Fio condutor 2,5 mm² cor verde 750v flexivel

3

60,00

180,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Média

Enviado
31/07/2020 para o
ME

Materiais
212 e
CONSUMO
Serviços

CABO ELETRICO
COM
22063 COMPLEMENTO
PARA
DISTRIBUICAO

Fio condutor 2,5 mm² cor vermelha 750v flexivel

3

60,00

180,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Média

Enviado
31/07/2020 para o
ME
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Justificativa para
contratação ou aquisição
O serviço de locação de veículos de
transporte coletivo se dá devido à
necessidade de viabilizar o
deslocamento da comunidade
acadêmica em atividades como
seminários, congressos, encontros,
simpósios, viagens de estudos, visitas
técnicas, projetos de pesquisa, aulas
práticas, eventos esportivos e demais
atividades decorrentes das
necessidades funcionais, realizadas
dentro ou fora do Estado do Rio Grande
do Sul.
O serviço de locação de veículos de
transporte coletivo se dá devido à
necessidade de viabilizar o
deslocamento da comunidade
acadêmica em atividades como
seminários, congressos, encontros,
simpósios, viagens de estudos, visitas
técnicas, projetos de pesquisa, aulas
práticas, eventos esportivos e demais
atividades decorrentes das
necessidades funcionais, realizadas
dentro ou fora do Estado do Rio Grande
do Sul.
O serviço de locação de veículos de
transporte coletivo se dá devido à
necessidade de viabilizar o
deslocamento da comunidade
acadêmica em atividades como
seminários, congressos, encontros,
simpósios, viagens de estudos, visitas
técnicas, projetos de pesquisa, aulas
práticas, eventos esportivos e demais
atividades decorrentes das
necessidades funcionais, realizadas
dentro ou fora do Estado do Rio Grande
do Sul.
justifica-se a aquisição diante do
atendimento de demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e manutenção
da infraestrutura predial que será
utilizado nos reparos, adaptações e
ampliação da rede elétrica das
instalações do Campus, que em alguns
casos já estão obsoletas e pondo em
risco os usuários e o patrimônio do
mesmo. Além da necessidade corretiva
de materiais elétricos os quais
demandam substituição devido ao
tempo útil de vida, bem como a
reposição de estoque desses materiais ,
dessa forma mantendo em plenas
condições de funcionamento a
instituição.
Justifica-se a aquisição diante do
atendimento de demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e manutenção
da infraestrutura predial que será
utilizado nos reparos, adaptações e
ampliação da rede elétrica das
instalações do Campus, que em alguns
casos já estão obsoletas e pondo em
risco os usuários e o patrimônio do
mesmo. Além da necessidade corretiva
de materiais elétricos os quais
demandam substituição devido ao
tempo útil de vida, bem como a
reposição de estoque desses materiais ,
dessa forma mantendo em plenas
condições de funcionamento a
instituição.
Justifica-se a aquisição diante do
atendimento de demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e manutenção
da infraestrutura predial que será
utilizado nos reparos, adaptações e
ampliação da rede elétrica das
instalações do Campus, que em alguns
casos já estão obsoletas e pondo em
risco os usuários e o patrimônio do
mesmo. Além da necessidade corretiva
de materiais elétricos os quais
demandam substituição devido ao
tempo útil de vida, bem como a
reposição de estoque desses materiais ,
dessa forma mantendo em plenas
condições de funcionamento a
instituição.

Unidade
responsável

Direção de
Administração
e
Planejamento

Direção de
Administração
e
Planejamento

Direção de
Administração
e
Planejamento

IFRS Osório

IFRS Osório

IFRS Osório

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

Materiais
213 e
CONSUMO
Serviços

CABO ELETRICO
COM
22063 COMPLEMENTO
PARA
DISTRIBUICAO

Fio condutor 4,0 mm² cor azul 750v flexivel

3

60,00

180,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Média

Enviado
31/07/2020 para o
ME

Materiais
214 e
CONSUMO
Serviços

CABO ELETRICO
COM
22063 COMPLEMENTO
PARA
DISTRIBUICAO

Fio condutor 4,0 mm² cor vermelha 750v flexivel

3

60,00

180,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Média

Enviado
31/07/2020 para o
ME

Materiais
215 e
CONSUMO
Serviços

CABO ELETRICO
COM
22063 COMPLEMENTO
PARA
DISTRIBUICAO

Fio Paralelo flexivel 2 x 2,5 mm² 750v na cor branco rolo de 100 metros

2

145,00

290,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Média

Enviado
31/07/2020 para o
ME

10

11,80

118,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Média

Enviado
31/07/2020 para o
ME

100

10,24

1.024,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Média

Enviado
31/07/2020 para o
ME

Materiais
216 e
CONSUMO
Serviços

314663

Materiais
217 e
CONSUMO
Serviços

53236

FITA ISOLANTE
ELÉTRICA

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

PEÇA / ACESSÓRIO
Lâmpada de LED Bulbo 12w/6500K Branco frio, rosca E-27- 220V
ILUMINAÇÃO
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Justificativa para
contratação ou aquisição
Justifica-se a aquisição diante do
atendimento de demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e manutenção
da infraestrutura predial que será
utilizado nos reparos, adaptações e
ampliação da rede elétrica das
instalações do Campus, que em alguns
casos já estão obsoletas e pondo em
risco os usuários e o patrimônio do
mesmo. Além da necessidade corretiva
de materiais elétricos os quais
demandam substituição devido ao
tempo útil de vida, bem como a
reposição de estoque desses materiais ,
dessa forma mantendo em plenas
condições de funcionamento a
instituição.
Justifica-se a aquisição diante do
atendimento de demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e manutenção
da infraestrutura predial que será
utilizado nos reparos, adaptações e
ampliação da rede elétrica das
instalações do Campus, que em alguns
casos já estão obsoletas e pondo em
risco os usuários e o patrimônio do
mesmo. Além da necessidade corretiva
de materiais elétricos os quais
demandam substituição devido ao
tempo útil de vida, bem como a
reposição de estoque desses materiais ,
dessa forma mantendo em plenas
condições de funcionamento a
instituição.
Justifica-se a aquisição diante do
atendimento de demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e manutenção
da infraestrutura predial que será
utilizado nos reparos, adaptações e
ampliação da rede elétrica das
instalações do Campus, que em alguns
casos já estão obsoletas e pondo em
risco os usuários e o patrimônio do
mesmo. Além da necessidade corretiva
de materiais elétricos os quais
demandam substituição devido ao
tempo útil de vida, bem como a
reposição de estoque desses materiais ,
dessa forma mantendo em plenas
condições de funcionamento a
instituição.
Justifica-se a aquisição diante do
atendimento de demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e manutenção
da infraestrutura predial que será
utilizado nos reparos, adaptações e
ampliação da rede elétrica das
instalações do Campus, que em alguns
casos já estão obsoletas e pondo em
risco os usuários e o patrimônio do
mesmo. Além da necessidade corretiva
de materiais elétricos os quais
demandam substituição devido ao
tempo útil de vida, bem como a
reposição de estoque desses materiais ,
dessa forma mantendo em plenas
condições de funcionamento a
instituição.
Justifica-se a aquisição diante do
atendimento de demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e manutenção
da infraestrutura predial que será
utilizado nos reparos, adaptações e
ampliação da rede elétrica das
instalações do Campus, que em alguns
casos já estão obsoletas e pondo em
risco os usuários e o patrimônio do
mesmo. Além da necessidade corretiva
de materiais elétricos os quais
demandam substituição devido ao
tempo útil de vida, bem como a
reposição de estoque desses materiais ,
dessa forma mantendo em plenas
condições de funcionamento a
instituição.

Unidade
responsável

IFRS Osório

IFRS Osório

IFRS Osório

IFRS Osório

IFRS Osório

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

Materiais
218 e
CONSUMO
Serviços

53236

PEÇA / ACESSÓRIO
Lâmpada Eletrônica Compacta E27 25W 6400K Branca 220V
ILUMINAÇÃO

20

8,00

160,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Média

Enviado
31/07/2020 para o
ME

Materiais
219 e
CONSUMO
Serviços

53236

PEÇA / ACESSÓRIO
Lâmpada Eletrônica Compacta E27 25W 6400K Branca 220V
ILUMINAÇÃO

20

7,44

148,80

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Média

Enviado
31/07/2020 para o
ME

Materiais
220 e
CONSUMO
Serviços

53236

PEÇA / ACESSÓRIO
Lampada Fluorescente F32W/T-B branca Confort 4000k
ILUMINAÇÃO

300

5,40

1.620,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Média

Enviado
31/07/2020 para o
ME
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Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Justifica-se a aquisição diante do
atendimento de demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e manutenção
da infraestrutura predial que será
utilizado nos reparos, adaptações e
ampliação da rede elétrica das
instalações do Campus, que em alguns
casos já estão obsoletas e pondo em
risco os usuários e o patrimônio do
IFRS Osório
mesmo. Além da necessidade corretiva
de materiais elétricos os quais
demandam substituição devido ao
tempo útil de vida, bem como a
reposição de estoque desses materiais ,
dessa forma mantendo em plenas
condições de funcionamento a
instituição.
Justifica-se a aquisição diante do
atendimento de demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e manutenção
da infraestrutura predial que será
utilizado nos reparos, adaptações e
ampliação da rede elétrica das
instalações do Campus, que em alguns
casos já estão obsoletas e pondo em
risco os usuários e o patrimônio do
IFRS Osório
mesmo. Além da necessidade corretiva
de materiais elétricos os quais
demandam substituição devido ao
tempo útil de vida, bem como a
reposição de estoque desses materiais ,
dessa forma mantendo em plenas
condições de funcionamento a
instituição.
Justifica-se a aquisição diante do
atendimento de demandas ordinárias de
materiais de eletricidade e manutenção
da infraestrutura predial que será
utilizado nos reparos, adaptações e
ampliação da rede elétrica das
instalações do Campus, que em alguns
casos já estão obsoletas e pondo em
risco os usuários e o patrimônio do
IFRS Osório
mesmo. Além da necessidade corretiva
de materiais elétricos os quais
demandam substituição devido ao
tempo útil de vida, bem como a
reposição de estoque desses materiais ,
dessa forma mantendo em plenas
condições de funcionamento a
instituição.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
221 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

150592 CAPA PROCESSO

Descrição
sucinta do objeto

"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. b) na confecção das capas
deverão ser observadas as seguintes especificações técnicas: .material: cartão
monolúcido, alcalino, na cor branca, de gramatura de 300 g/m2 fabricado apenas
com fibras de celulose primárias oriundas de processo químico Kraft, alvejadas
até alvura em torno de 90 ISO, possuindo no mínimo 2,0% de carga de carbonato
de cálcio e pH entre 7,5 - 10,0; e .impressão: tinta utilizada no processo de
impressão gráfica na cor preta, com pigmento a base de negro de fumo
(partículas de carbono finamente divididas). d) as capas deverão conter quatro
furos para colocação de grampo trilho plástico, a um centímetro do vinco, sendo
dois em cada lado da dobra, centralizados verticalmente, LOTES DE 1.000
UNIDADES" UNIDADE DE FORNECIMENTO: LOTE

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

1

1.190,00

1.190,00

FL. 6 / 28

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
222 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

54836 CARTAZ

Descrição
sucinta do objeto

"CARTAZ : Cartaz em papel couchê brilho 120g, 4x0 cores, tamanho A3. Lote
com 150 unidades Artes fornecida pelo Setor de Comunicação da Reitoria e
Campus. Lote com 150 unidades" UNIDADE DE FORNECIMENTO: LOTE

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

1

315,87

315,87
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Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
223 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

"FLYER: Flyer em papel couchê brilho, 120g, tamanho 21 x 11 cm, 4x4 cores.
15946 IMPRESSO PRONTO Artes fornecida pelo Setor de Comunicação da Reitoria e Campus. Lote com 500
unidades" UNIDADE DE FORNECIMENTO: LOTE

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

10

165,99

1.659,90
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Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
224 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

"MARCA PÁGINA: Marca página em papel cartão triplex 300g nas dimensões de
15946 IMPRESSO PRONTO 5x20cm, 4x4 cores. Artes fornecida pelo Setor de Comunicação da Reitoria e
Campus. Lote com 500 unidades". UNIDADE DE FORNECIMENTO: LOTE

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

1

134,98

134,98
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Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
225 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

138282 PASTA ARQUIVO

Descrição
sucinta do objeto

"PASTA PAPEL: Dimensões: 31,5 x 46,0 cm (aberto), 4x0 cores, papel triplex
300g, (plastificação fosca + verniz localizado), com bolso colado em 4x0 cores.
Artes fornecida pelo Setor de Comunicação da Reitoria e câmpus Lotes com 500
unidades." UNIDADE DE FORNECIMENTO: LOTE

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

2

800,00

1.600,00
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Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
226 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

68500 CADERNO

Descrição
sucinta do objeto

Caderno Permanente capa e contracapa: em papel acoplado, 2mm de espessura,
Aplicação de PROLAN na capa e contra capa. impressão 4X0 cores em papel
couche fosco 120g. dimensões aproximadas de 18 cm (largura) x 25cm (altura)
miolo: 1. 05 Folhas internas personalizadas, em papel offset 120g, impressão 4X4
cores. 2. Folhas internas com impressão frente e verso, preto e branco (1x1
cores) em papel offset gramatura mínimo 75gr, número de páginas internas:
240. Acabamento: Montagem capa dura, encadernação em Wireo, cor a definir.
Arte única a ser fornecida pelo setor de Comunicação do IFRS Lotes de 100
unidades.

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

2

2.170,00

4.340,00

FL. 11 / 28

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
227 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

"BLOCO DE ANOTAÇÕES 2: Bloco de papel, personalizado com 50 folhas de papel
94897 BLOCO RASCUNHO offset 75g/m² (impressão 1x0 cor), Formato: A6 Acabamento: colado na parte
superior. Lotes de 500 unidades." UNIDADE DE FORNECIMENTO: LOTE

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

2

500,00

1.000,00
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Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
228 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

126276

Descrição

ADESIVO
PROPAGANDA

Descrição
sucinta do objeto

"Adesivo: papel adesivo plastificado, gramatura 90g , redondo, diâmetro 8cm,
impressão 4x4 cores. Artes para os modelos fornecida pelo Setor de
Comunicação da Reitoria e dos Campi. Lote de 300 unidades."

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

1

149,99

149,99

FL. 13 / 28

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
229 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição
sucinta do objeto

Descrição

72796 CANECA

Materiais
CORRETAGEM 230 e
CONTINUADO 13943
SEGURO
Serviços

"CANECA: Caneca Acrílica 400ml Cores: Transparente, Azul, Verde-Limão, Rosa e
Laranja, Lilás, Vermelho. Cores Leitosas: Branco e Preto. As dimensões
aproximadas do produto: Altura: 11,7 cm, Boca: 7,5 cm, Base: 6,9 cm, Peso: 57g,
Capacidade: 400 ml. Impressão em até 8 cores em (Silk Screen, lazer ou
Sublimação). Área de aplicação da impressão nos 2 lados 11,5 cm altura x 8,5 cm
largura Artes fornecidas pelo setor de comunicação Lotes com 100 unidades
CORDÃO: Cordão em poliester (várias cores) para caneca acrílica, Largura: 1,5
cm comprimento: 140 cm (aberto). Acabamentos: C/ ARGOLA 22 mm. Impressão
em até 4 cores em (Silk Screen, lazer ou Sublimação). Lotes com 100 unidades".
UNIDADE DE FORNECIMENTO: LOTE.

2

508,00

1.016,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Corretagem - Seguro

2

1.253,75

2.507,50

Não

-

Custeio

SIM

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/08/2020 para o
ME

1

652,38

652,38

Não

-

Custeio

SIM

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/08/2020 para o
ME

23

433,33

9.966,59

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

ADMINISTRACAO
Materiais
GERENCIAMENTO231 e
CONTINUADO 25518 MANUTENCAO
Administração / Gerenciamento-Manutenção Veículo Automotivo
Serviços
VEICULO
AUTOMOTIVO

Materiais
NÃO
232 e
CONTINUADO
Serviços

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

AR CONDICIONADO
Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 7.500 a
2771 - MANUTENCAO DE
18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão-de-obra.
SISTEMAS LIMPEZA

FL. 14 / 28

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.
Justifica a necessidade da contratação
de empresa especializada na prestação
Direção de
de serviços no ramo de seguros veicular
Administração
com a finalidade de manter os veículos
e
pertencentes à frota institucional num
Planejamento
padrão de segurança, minimizando os
riscos de possíveis perdas patrimoniais.
Justifica a necessidade da contratação
de empresa especializada na prestação
Direção de
de serviços no ramo de seguros veicular
Administração
com a finalidade de manter os veículos
e
pertencentes à frota institucional num
Planejamento
padrão de segurança, minimizando os
riscos de possíveis perdas patrimoniais.
Este serviço se justifica devido o
Campus possui diversos aparelhos de ar
condicionado, tipo ACJ (Ar Condicionado
de Janela) e Split, que necessitam,
anualmente de manutenções
preventivas e, eventualmente, de
manutenção corretiva, bem como
Prevenir e/ou corrigir defeitos que
porventura possam ocorrer nos
equipamentos de ar condicionado da
Instituição, além de: evitar riscos à
Direção de
saúde das pessoas que utilizam o
Administração
ambiente; reduzir o desgaste dos
e
equipamentos; reduzir a probabilidade Planejamento
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.
Acrescente-se, ainda, que quando se
adquire um novo aparelho é necessária
a contratação do serviço de instalação.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

Materiais
NÃO
233 e
CONTINUADO
Serviços

AR CONDICIONADO
Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 19.000 a
2771 - MANUTENCAO DE
36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão-de-obra.
SISTEMAS LIMPEZA

25

566,67 14.166,75

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

Materiais
NÃO
234 e
CONTINUADO
Serviços

2020

AR CONDICIONADO
- INSTALACAO E
Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 19.000 a 36.000 BTUs,
MONTAGEM (
com o fornecimento de peças e mão-de-obra.
PAREDE SISTEMAS)

6

983,33

5.899,98

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

Materiais
NÃO
235 e
CONTINUADO
Serviços

AR CONDICIONADO
Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 7.500 a
2771 - MANUTENCAO DE
18.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão-de-obra.
SISTEMAS LIMPEZA

23

875,00 20.125,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

Materiais
NÃO
236 e
CONTINUADO
Serviços

AR CONDICIONADO
Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 19.000 a
2771 - MANUTENCAO DE
36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão-de-obra.
SISTEMAS LIMPEZA

20

1.375,00 27.500,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

FL. 15 / 28

Justificativa para
contratação ou aquisição
Este serviço se justifica devido o
Campus possui diversos aparelhos de ar
condicionado, tipo ACJ (Ar Condicionado
de Janela) e Split, que necessitam,
anualmente de manutenções
preventivas e, eventualmente, de
manutenção corretiva, bem como
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.
Acrescente-se, ainda, que quando se
adquire um novo aparelho é necessária
a contratação do serviço de instalação.
Este serviço se justifica devido o
Campus possui diversos aparelhos de ar
condicionado, tipo ACJ (Ar Condicionado
de Janela) e Split, que necessitam,
anualmente de manutenções
preventivas e, eventualmente, de
manutenção corretiva, bem como
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.
Acrescente-se, ainda, que quando se
adquire um novo aparelho é necessária
a contratação do serviço de instalação.
Este serviço se justifica devido o
Campus possui diversos aparelhos de ar
condicionado, tipo ACJ (Ar Condicionado
de Janela) e Split, que necessitam,
anualmente de manutenções
preventivas e, eventualmente, de
manutenção corretiva, bem como
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.
Acrescente-se, ainda, que quando se
adquire um novo aparelho é necessária
a contratação do serviço de instalação.
Este serviço se justifica devido o
Campus possui diversos aparelhos de ar
condicionado, tipo ACJ (Ar Condicionado
de Janela) e Split, que necessitam,
anualmente de manutenções
preventivas e, eventualmente, de
manutenção corretiva, bem como
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.
Acrescente-se, ainda, que quando se
adquire um novo aparelho é necessária
a contratação do serviço de instalação.

Unidade
responsável

Direção de
Administração
e
Planejamento

Direção de
Administração
e
Planejamento

Direção de
Administração
e
Planejamento

Direção de
Administração
e
Planejamento

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
237 e
CONSUMO
Serviços

Materiais
238 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

GÁS LIQUEFEITO
47678 DE PETRÓLEO GLP

150881 ENVELOPE

Descrição
sucinta do objeto

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

Gás Liquefeito de Petróleo – GLP - Nome Gás Engarrafado (GLP), 45kg, com
vasilhame em comodato.

8

329,41

2.635,28

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

"ENVELOPE 1 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". UNIDADE DE FORNECIMENTO: LOTE

1

603,92

603,92

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

FL. 16 / 28

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Considerando que o gás é
imprescindível para o andamento de
todas as disciplinas dos cursos Técnico
em Panificação e FIC Masseiro em suas almoxarifado
aulas práticas e que esta solicitação
permite atender às demandas de
caráter eventual e urgente.
Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
239 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

150881 ENVELOPE

Descrição
sucinta do objeto

"ENVELOPE 2 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". UNIDADE DE FORNECIMENTO: LOTE

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

1

969,68

969,68

FL. 17 / 28

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
240 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

150881 ENVELOPE

Descrição
sucinta do objeto

"ENVELOPES 3 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". UNIDADE DE
FORNECIMENTO: LOTE

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

1

345,39

345,39

FL. 18 / 28

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
241 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

126276

Descrição

ADESIVO
PROPAGANDA

Descrição
sucinta do objeto

"ADESIVOS (AMARELOS) CARROS - Adesivos em vinil, recortado, com a
logomarca da Instituição para veículos, medindo retângulo de 69x33 cm. Com
4x0 cores (vermelho, verde, preto e amarelo). PARES".

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

2

16,34

32,68

FL. 19 / 28

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
242 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

ADESIVO
126276
PROPAGANDA

Descrição
sucinta do objeto

"Adesivo para estacionamento Adesivo em vinil recortado para fixação em vidro
no interior do parabrisa de veículos (para identificação em entrada de
estacionamento), medindo 8cm X 8cm, com 4x0 cores, numerados
sequencialmente. Arte fornecida pelo setor de comunicação, de acordo com a
logotipia da Instituição."

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

200

0,33

66,00

FL. 20 / 28

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
243 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

91170 CALENDÁRIO

Descrição
sucinta do objeto

"CALENDÁRIO: Calendário de mesa personalizado. BASE: Base cartão supremo
350g, impressão 4x0. formato 19 x 26 cm, 3 dobras - sanfona de 7cm na base.
Folhas: 7 folhas, papel couche brilho 150g., impressão 4x4, formato 19 x 14,2 cm
Acabamento: Montagem da base com as folhas, encadernação em Wireo na parte
superior."

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

200

1,83

366,00

FL. 21 / 28

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
244 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição

4170 MOCHILA

Descrição
sucinta do objeto

"ECOBAG: Sacolas Ecológicas (Ecobag) confeccionadas em tecido ecológico 100%
algodão, cor bege, no tamanho de 40 cm de comprimento, 30 cm de altura e 10
cm de fundo. Alças confeccionadas no mesmo tecido da sacola. Impressão frontal
utilizando a técnica de serigrafia (silkscreen) em até 8 cores. Lotes de 100
unidades."

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

5

629,90

3.149,50

FL. 22 / 28

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

Materiais
245 e
CONSUMO
Serviços

"BLOCO DE ANOTAÇÕES 3: Bloco de papel reciclato. Capa e contracapa em papel
reciclato 180g, 4x0 MIolo com 50x1 folhas de papel reciclato 75g/m² (impressão
94897 BLOCO RASCUNHO 1x0 cor), Formato: A5 Acabamento: Wireo na parte superior. Arte única a ser
fornecida pelo setor de Comunicação do IFRS. Lotes de 500 unidades." UNIDADE
DE FORNECIMENTO: LOTE

1

Materiais
246 e
CONSUMO
Serviços

112593 PÃO QUEIJO

Pão de queijo em forma de bola, peso aproximado 80g. Composição: massa,
polvilho, queijo, ovos e leite. Pronto para consumo. Embalados individualmente e
identificados com etiqueta que conste o nome da empresa, peso, ingredientes,
data de fabricação e data de validade. Deverá vir com aviso se contém produto
alergênico.

Materiais
247 e
CONSUMO
Serviços

388006 ACHOCOLATADO

Bebida de leite integral sabor chocolate (achocolatado), tipo Nescau ou
equivalente, pronto para beber, composto de leite reconstituído, embalagens
tetra pack individuais de 200 ml (acompanha canudo). UNIDADE DE
FORNECIMENTO: EMBALAGEM 200ML

Materiais
248 e
CONSUMO
Serviços

357239 ÁLCOOL ETÍLICO

Álcool etílico (Etanol) absoluto P.A. (mínimo 99,8%), frasco com 1 L, com
certificado de qualidade e FISPQ e prazo validade de no mínimo 4 ano, contados a
partir do recebimento. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO

1.394,88

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

10000

4,62 46.200,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

10000

4,37 43.700,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

2

1.394,88

28,21

56,42

FL. 23 / 28

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Setores de comunicação assessoram o
IFRS na comunicação com seus públicos,
divulgando as atividades institucionais
internamente (para servidores e alunos)
e externamente (para a imprensa e a
comunidade geral). São responsáveis
pela padronização da identidade visual
e pela produção de campanhas de
divulgação, capazes de disseminar,
esclarecer e fomentar conteúdos e
temas relacionados à atuação da
Instituição e de interesse da sociedade.
Auxiliam na realização de eventos e na
participação do IFRS em eventos
internos e externos. Entre as atividades
desenvolvidas estão à cobertura
jornalística das atividades institucionais,
produção e envio de notícias,
atendimento de demandas dos veículos
de comunicação. Também abastecem
com informações as páginas oficiais do
IFRS nas redes sociais, produzem
materiais informativos e de divulgação,
como boletins, folders, banners e
vídeos. Editam e publicam o Boletim de
Serviços. A Política de Comunicação do
IFRS está reunindo valores, objetivos e Setor de
diretrizes para o relacionamento da
Comunicação
instituição com os seus públicos
estratégicos. Esse conjunto pode e deve
ser utilizado por qualquer pessoa que
tenha alguma relação com o IFRS:
técnicos administrativos e docentes de
todas as áreas, estudantes, estagiários,
bolsistas e pessoas da comunidade.
Assim, a aquisição de materiais gráficos
e de divulgação institucional, atende às
necessidades de suprimento para o
campus Osório do IFRS, de acordo com
suas demandas, proporcionando
condições adequadas ao pleno
funcionamento e desenvolvimento das
atividades administrativas bem como as
de ensino, que precisam ser divulgados
e atingir nossos públicos estratégicos,
complementando o processo de
comunicação, visto que o Campus em
sua estrutura física não possui
maquinário para efetuar os itens
solicitados. Com estes materiais,
acredita-se dar continuidade no trabalho
de consolidação da imagem, da
identidade e da reputação do Campus
Osório do IFRS.
Tendo em vista que o Campus Osório do
Direção de
IFRS possui alunos de ensino médio e
Administração
concomitante/subsequente, a
e
quantidade foi estimada com base no
Planejamento
número de alunos matriculados.
Tendo em vista que o Campus Osório do
Direção de
IFRS possui alunos de ensino médio e
Administração
concomitante/subsequente, a
e
quantidade é estimada com base no
Planejamento
número de alunos matriculados.
A compra a ser realizada justifica-se
pelo fato do Campus Osório não dispor
dos referidos materiais solicitados nos
espaços formativos. Destaca-se que ao
longo dos últimos anos, diferentes ações
envolvendo projetos de Ensino, Pesquisa
e Extensão vem sendo realizadas por
professores(as), na área das Ciências,
Diretoria de
obtendo resultados de grande
Pesquisa e
relevância, tanto no âmbito acadêmico
Inovação
quanto em melhorias para a
comunidade do Litoral Norte (soluções
ambientais, resolução de situaçõesproblemas, entre outras ações). A
aquisição dos materiais solicitados irá
fomentar e qualificar as práticas de
Ensino, Pesquisa e Extensão juntamente
à comunidade do Campus Osório.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

ÁLCOOL ETÍLICO teor alcoólico 95,1 a 96¨GL , Aspecto físico líquido límpido,
incolor, volátil, fórmula química C2H5OH. Peso molecular 46,07 g/mol, grau de
pureza 92,6% a 93,8% p/p INPM, característica adicional hidratado. Fornecido
com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), número de
referência química CAS 64-17-5. Frasco 1 L. UNIDADE DE FORNECIMENTO:
FRASCO

Materiais
249 e
CONSUMO
Serviços

357239 ÁLCOOL ETÍLICO

Materiais
250 e
CONSUMO
Serviços

ÁLCOOL PROPÍLICO, frasco de 1 L. Aspecto físico líquido límpido, incolor, odor
característico, fórmula química CH3(CH2)2OH (1-propanol ou normal), peso
348274 ÁLCOOL PROPÍLICO molecular* 60,10, grau de pureza pureza mínima de 99,7%, característica
adicional reagente p/ uv/hplc, número de referência química cas 71-23-8.
UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO

Materiais
251 e
CONSUMO
Serviços

348073 CARVÃO ATIVADO

Materiais
252 e
CONSUMO
Serviços

353076 GLICEROL

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

20

11,41

228,20

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

2

74,19

148,38

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

Carvão Ativo. Embalagem de 500 g, rótulo com data de fabricação, n° de lote,
fórmula, prazo de validade, ficha de segurança. Adicional: prazo de validade
mínimo de 2 anos após data de entrega. O produto deve ser entregue na
instituição e acompanhado da FISPQ. UNIDADE DE FORNECIMENTO: EMBALAGEM

6

33,98

203,88

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

Glicerina P. A. ACS 99,5%, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 03 anos a
partir da data de entrega. UNIDADE DE FORNECIMENTO: FRASCO

6

27,35

164,10

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

FL. 24 / 28

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

A compra a ser realizada justifica-se
pelo fato do Campus Osório não dispor
dos referidos materiais solicitados nos
espaços formativos. Destaca-se que ao
longo dos últimos anos, diferentes ações
envolvendo projetos de Ensino, Pesquisa
e Extensão vem sendo realizadas por
professores(as), na área das Ciências,
Diretoria de
obtendo resultados de grande
Pesquisa e
relevância, tanto no âmbito acadêmico
Inovação
quanto em melhorias para a
comunidade do Litoral Norte (soluções
ambientais, resolução de situaçõesproblemas, entre outras ações). A
aquisição dos materiais solicitados irá
fomentar e qualificar as práticas de
Ensino, Pesquisa e Extensão juntamente
à comunidade do Campus Osório.
A compra a ser realizada justifica-se
pelo fato do Campus Osório não dispor
dos referidos materiais solicitados nos
espaços formativos. Destaca-se que ao
longo dos últimos anos, diferentes ações
envolvendo projetos de Ensino, Pesquisa
e Extensão vem sendo realizadas por
professores(as), na área das Ciências,
Diretoria de
obtendo resultados de grande
Pesquisa e
relevância, tanto no âmbito acadêmico
Inovação
quanto em melhorias para a
comunidade do Litoral Norte (soluções
ambientais, resolução de situaçõesproblemas, entre outras ações). A
aquisição dos materiais solicitados irá
fomentar e qualificar as práticas de
Ensino, Pesquisa e Extensão juntamente
à comunidade do Campus Osório.
A compra a ser realizada justifica-se
pelo fato do Campus Osório não dispor
dos referidos materiais solicitados nos
espaços formativos. Destaca-se que ao
longo dos últimos anos, diferentes ações
envolvendo projetos de Ensino, Pesquisa
e Extensão vem sendo realizadas por
professores(as), na área das Ciências,
Diretoria de
obtendo resultados de grande
Pesquisa e
relevância, tanto no âmbito acadêmico
Inovação
quanto em melhorias para a
comunidade do Litoral Norte (soluções
ambientais, resolução de situaçõesproblemas, entre outras ações). A
aquisição dos materiais solicitados irá
fomentar e qualificar as práticas de
Ensino, Pesquisa e Extensão juntamente
à comunidade do Campus Osório.
A compra a ser realizada justifica-se
pelo fato do Campus Osório não dispor
dos referidos materiais solicitados nos
espaços formativos. Destaca-se que ao
longo dos últimos anos, diferentes ações
envolvendo projetos de Ensino, Pesquisa
e Extensão vem sendo realizadas por
professores(as), na área das Ciências,
Direção de
obtendo resultados de grande
Administração
relevância, tanto no âmbito acadêmico e
quanto em melhorias para a
Planejamento
comunidade do Litoral Norte (soluções
ambientais, resolução de situaçõesproblemas, entre outras ações). A
aquisição dos materiais solicitados irá
fomentar e qualificar as práticas de
Ensino, Pesquisa e Extensão juntamente
à comunidade do Campus Osório.

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Materiais
NÃO
253 e
CONTINUADO
Serviços

Materiais
254 e
CONSUMO
Serviços

Código
do
item

Descrição
sucinta do objeto

Descrição

Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, sob demanda, nos
sistemas, redes e instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias e de
MANUTENCAO
combate e prevenção a incêndios, nos sistemas de proteção de descargas
1627
REFORMA PREDIAL 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.

29530

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.

Materiais
TELEFONIA 255 e
CONTINUADO 18139 CONVENCIONAL
Serviços
CELULAR

Fixo  Móvel (VC1) - Local.

SERVICO DE
Materiais
NÃO
VISTORIA
256 e
25470
CONTINUADO
VALIDACAO
Serviços
CERTIFICACAO

Prestação de Serviço de Emissão de Certificado Digital tipo e-CPF A3 ICP-Brasil
em token criptográfico.

Serviço de seguro contra acidentes pessoais, morte acidental, invalidez
permanente total ou parcial por acidente, despesas médicas hospitalares e
odontológicas, assistência especial, do tipo coletivo, auxilio funeral para alunos
regularmente matriculados no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul  IFRS, idades entre 14 e 70 anos nas
Materiais
NÃO
modalidades presencial e à distância, englobando os discentes em atividades
257 e
906 SEGURO GARANTIA
CONTINUADO
didático-pedagógicas internas, em estágio obrigatório, intercâmbios, viagens
Serviços
técnicas, participação em eventos desportivos, congressos, seminários,
encontros, desde que estejam representando a Instituição e aos alunos
matriculados em outras instituições de educação, mas que desenvolvam
atividades didático pedagógicas no IFRS (estagiários), ocorridos em qualquer
parte do globo e em qualquer período.
ADMINISTRACAO
Contratação de Serviços de Agente Integrador para vagas de estágio na Reitoria
EXECUCAO
e nos Campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul- IFRS, a estudantes
PROJETO
regularmente matriculados e com frequência efetiva que estejam frequentando o
Materiais
EDUCACIONAL
ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de
258 e
CONTINUADO 15156
CONVENIO
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na
Serviços
ESTAGIO
modalidade profissional da educação de jovens e adultos, a fim de atender às
UNIVERSITARIO
necessidades do IFRS. 30 vagas para estágio de ensino médio. 90 vagas para
MONITOR
estágio de ensino superior.
Materiais
Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btu, tensão: 127,220
APARELHO AR
259 e
PERMANENTE 448821
v, tipo: split, modelo: split inverter, características adicionais 1: controle
CONDICIONADO
Serviços
remoto,quente-frio,desumidificação,filtro

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

O Campus Osório está instalado em
uma área de 7.453,89m², localizado no
Bairro Albatroz, no Município Osório e
conta com uma área construída de 01
prédio de Guarita (pórtico de entrada),
01 prédio administrativo (com biblioteca
e auditório), 02 prédios com salas de
aula e laboratórios, 01 prédio de
almoxarifado, 01 prédio de PPCI, 01
prédio de Convivência, além de estar
em finalização a cobertura entre os
Prédios e a Pavimentação no
estacionamento do entorno das
edificações do Campus. Conforme
supracitado sobre a infraestrutura do
Setor de
Campus, sempre existirá inúmeras
Infraestrutura
demandas em se tratando de
manutenção predial, que vão desde
simples substituição de telhas e
estruturas que dão sustentação aos
telhados, bem como correções de
fissuras, tricas, rebocos, textura,
substituição de pisos, pinturas, vidros,
esquadrias, pavimentações, portões,
bem como serviços e adequações
relacionados ao atendimento das
legislações relativas aos Planos de
Prevenção e Combate a Incêndio - PPCIs,
acessibilidade, serviços gerais na
manutenção da parte elétrica e redes de
iluminação, dentre outros.
O Campus Osório está instalado em
uma área de 7.453,89m², localizado no
Bairro Albatroz, no Município Osório e
conta com uma área construída de 01
prédio de Guarita (pórtico de entrada),
01 prédio administrativo (com biblioteca
e auditório), 02 prédios com salas de
aula e laboratórios, 01 prédio de
almoxarifado, 01 prédio de PPCI, 01
prédio de Convivência, além de estar
em finalização a cobertura entre os
Prédios e a Pavimentação no
estacionamento do entorno das
edificações do Campus. Conforme
supracitado sobre a infraestrutura do
Setor de
Campus, sempre existirá inúmeras
Infraestrutura
demandas em se tratando de
manutenção predial, que vão desde
simples substituição de telhas e
estruturas que dão sustentação aos
telhados, bem como correções de
fissuras, tricas, rebocos, textura,
substituição de pisos, pinturas, vidros,
esquadrias, pavimentações, portões,
bem como serviços e adequações
relacionados ao atendimento das
legislações relativas aos Planos de
Prevenção e Combate a Incêndio - PPCIs,
acessibilidade, serviços gerais na
manutenção da parte elétrica e redes de
iluminação, dentre outros.
Direção de
Administração
Renovação.
e
Planejamento
Direção de
Administração
Renovação.
e
Planejamento

6

8.333,33 49.999,98

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

6

8.333,33 49.999,98

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

24000

0,69 16.560,00

Não

-

Custeio

SIM

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

850,00

Não

-

Custeio

SIM

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

0,92 12.236,00

Não

-

Custeio

SIM

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

Renovação.

Direção de
Administração
e
Planejamento

10

13300

85,00

12

54,45

653,40

Não

-

Custeio

SIM

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
31/01/2020 para o
ME

Renovação.

Direção de
Administração
e
Planejamento

5

1.800,00

9.000,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/07/2020 para o
ME

Melhoria das instalações.

almoxarifado

FL. 25 / 28

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Código
do
item

Descrição

Materiais
260 e
PERMANENTE 37494 CONTAINER
Serviços

Materiais
261 e
PERMANENTE 140805 QUADRO BRANCO
Serviços
Materiais
262 e
PERMANENTE 266582 VENTILADOR
Serviços
Materiais
FORNO
263 e
PERMANENTE 34703
MICROONDAS
Serviços
PRESTACAO DE
SERVICO DE
Materiais
LIMPEZA E
264 e
CONTINUADO 24023
CONSERVACAO Serviços
OUTRAS
NECESSIDADES

Materiais
265 e
CONTINUADO
Serviços

4316

LOCACAO DE
IMOVEL

Descrição
sucinta do objeto

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

CONTAINER - Container 20 pés modelo Escritório, com as seguintes
especificações mínimas: medidas aproximadas: 6,0 metros de comprimento, 2,6
metros de altura e 2,4 metros e largura; - O container deve ser produzido em
chapa de aço, tipo ondulada ou trapezoidal, de espessura mínima de 0,6 mm;
tratamento anticorrosivo interno e externo; pintura externa interna do container
na cor branca sendo que esta refere-se a pintura do revestimento, não excluindo
o tratamento anticorrosivo interno (também solicitado na descrição); piso em
madeira original do container ou em chapa de aço revitalizado; parte interna
revestida em PVC no teto; revestimento interno com isolamento térmico e
acústico em lã de pet ou vidro para o teto; instlação elétrica monofásica com no
mínimo 3 pontos de tomadas, 3 pontos de iluminação e interruptores para
lampadas e quadro de distribuição com disjuntores de 25A-B para tomadas e 15A
para iluminação; deve possuir 1 porta de vidro temperado de no mínimo 8mm
com fechadura; 1 janela em vidro temperado de no mínimo 8mm, abertura
deslizante podendo ser uma parte fixa e outra móvel ou duas móveis; porta de
acesso original do container (porta marítima);

2 18.500,00 37.000,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Quadro branco com laminado melamínico brilhante. Espessura: 17 mm, moldura
em alumínio. 5,00 x 1,20 m.

5

3.500,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

500,00 20.000,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

500,00

2.500,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

12 24.000,00 288.000,00

Não

-

Custeio

SIM

NÃO

Não Possuí Alta

Ventilador de parede 70cm. Grades de proteção com pintura epóxi na cor preta.
Potência mínima: 1/4CV - 140w. Diâmetro da hélice: 600mm. RPM:1450 máxima.
Tensão 220 ou bivolt. Velocidade regulável. garantia mínima 12 meses.
Forno de microondas capacidade 30 Litros. Com prato Giratório. Funções. Auto
Descongelar, Descongelamento Rápido. Timer, de cor branca, potência de 820W.
Voltagem: 220V. Frete incluso.
Serviços Terceirizados de Limpeza, Conservação e Higienização, a serem
executados no IFRS – Campus Osório, com fornecimento de materiais,
equipamentos e insumos necessários, em regime de empreitada por preço
global, com dedicação exclusiva de mão de obra.

Locação de ginásio poliesportivo para o ano letivo de 2019 do IFRS - Campus
Osório.

40

5

520

700,00

45,00 23.400,00
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Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/07/2020 para o
ME

Justificativa para
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Melhoria das instalações.

almoxarifado

Melhoria das instalações.

almoxarifado

Melhoria das instalações.

almoxarifado

Melhoria das instalações.

almoxarifado

Enviado
31/01/2020 para o
ME

Renovação.

Direção de
Administração
e
Planejamento

Enviado
01/02/2020 para o
ME

De acordo com o artigo 26 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (que
estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional), a Educação Física é
componente curricular obrigatório da
educação básica. Desta forma, os
projetos pedagógicos curriculares dos
cursos de ensino médio integrado do
IFRS - Campus Osório possuem em sua
matriz curricular a prática de educação
física. Aliado a Lei 8.069 de 13 de julho
de 1990 (Estatuto da Criança e
Adolescente), prevê em seu artigo 4º:
“Art. 4º É dever da família, da
comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com
absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária.”.
[grifo nosso] Considerando que o IFRS Campus Osório não possui espaço físico
para as práticas esportiva, pois não
dispõem de recursos orçamentarios de
investimento suficiente para está obra.
E que é preciso zelar para que não haja
risco a saúde dos alunos, tais como, a
exposição às intempéries do tempo, é
imperativo uma alternativa externa a
Direção de
este campus para a prática esportiva. É Ensino
sabido que o município possui ginásio
esportivo no qual é gratuito a utilização
pela escola, porém para deslocamento
até o local teria que utilizar transporte
escolar o qual o custo é maior do que se
utlizar do Ginásio particular CR Esportes
que fica à duas quadra do Campus. Será
juntado ao processo o custo de
transporte diário no município para
comparação da locação do referido
Ginásio próximo ao Campus.
Considerando a Economicidade, um dos
princípios básicos da Administração
Pública, sendo um princípio essencial
contra a má administração dos bens
públicos. Nós como requerentes
optamos por efetuar dispensa de
Licitação com base na Lei 8.666/93 em
seu art. 24 inciso X, que dispõem: “X para a compra ou locação de imóvel
destinado ao atendimento das
finalidades precípuas da administração,
cujas necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha,
desde que o preço seja compatível com
o valor de mercado, segundo avaliação
prévia;” [grifo nosso] Considerando o
exposto, justificamos o serviço solicitado
a fim de atender a demanda
apresentada.

Enviado
01/07/2020 para o
ME
Enviado
01/07/2020 para o
ME
Enviado
01/07/2020 para o
ME

Nº Tipo de
Item item

Subitem

Código
do
item

Materiais
NÃO
LOCACAO BENS
266 e
22888
CONTINUADO
MOVEIS
Serviços

Materiais
NÃO
267 e
CONTINUADO
Serviços

Descrição
sucinta do objeto

Descrição

Locação de estrutura para mostra de pôsteres: Montagem de estruturas de
octanorm (stands) de 1m x 2,2m cada, com pinos de sustentação de banners
montados em linhas com base resistente e corredores amplos - capacidade de
dois pôsteres por estrutura. A montagem e desmontagem das peças ficam a
cargo da contratada.

LIMPEZA DE
EQUIPAMENTOS E Prestação de serviços de Hidrojateamento de alta pressão em redes coletoras de
TUBULACOES POR esgoto.
HIDROJATEAMENTO

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

130

100,00 13.000,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

40

55,00

2.200,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/02/2020 para o
ME

Materiais
LIMPEZA DE FOSSA
NÃO
Prestação de serviços de Sucção por alto vácuo em redes coletoras de esgoto,
268 e
16527 ESGOTO BOCA DE
CONTINUADO
caixas de gordura e fossas sépticas.
Serviços
LOBO

30

150,00

4.500,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/02/2020 para o
ME

TRADUCAO
Materiais
INTERPRETACAO
269 e
CONTINUADO 12637
SIMULTANEA
Serviços
CONSECUTIVA

12 16.000,00 192.000,00

Não

-

Custeio

SIM

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

2941

Serviço de Tradutor / Intérprete de Libras com dedicação exclusiva em jornada
de 20h. semanais. Posto Noturno. Campus Osório.

CANTINA BAR
Materiais
LANCHONETE
270 e
CONTINUADO 15210
REFEICAO RAPIDA
Serviços
RESTAURANTE

Contratação de empresa especializada para a exploração dos serviços de
Lanchonete no IFRS-Campus Osório, mediante cessão de uso, a título precário e
oneroso, de espaço público.

12

Materiais
PRESTACAO DE
271 e
CONTINUADO 14397 SERVICOS DE
Serviços
COPEIRAGEM

Prestação de serviço de COPEIRAGEM, 40 horas semanais, para o atendimento do
IFRS - CAMPUS OSÓRIO. 02 (dois) postos.

ARTESANATO Materiais
BARRO CERAMICA
272 e
CONTINUADO 16950
MADEIRA
Serviços
PORCELANA

Gasolina Comum e Aditivada.

Materiais
CONTROLE DE
273 e
CONTINUADO 25372 ABASTECIMENTO
Serviços
DE VEICULOS

Controle de Abastecimento de Veículos / Taxa de Administração.

PRESTACAO DE
SERVICO DE
Materiais
VIGILANCIA E
274 e
CONTINUADO 23957 SEGURANCA Serviços
ORGANICA -12H
NOTURNAS - 2ª A
DOMINGO
PRESTACAO DE
SERVICO DE
Materiais
VIGILANCIA E
275 e
CONTINUADO 23647 SEGURANCA Serviços
ORGANICA -12
HORAS DIURNAS 2ª A DOMINGO

0,12

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/02/2020 para o
ME

12

5.934,30 71.211,60

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/02/2020 para o
ME

5000

5,00 25.000,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
15/01/2020 para o
ME

0,01

0,01

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
15/01/2020 para o
ME

1

0,01

Justificativa para
contratação ou aquisição
O IFRS - Campus Osório realiza um
evento chamado MOEXP ( Mostra de
Ensino, Pesquisa e Extensão)
anualmente e conforme a comissão
organizadora do evento é necessária a
locação de octanorms para compor a
estrutura do mesmo, e até o momento o
Campus não possui contrato deste tipo
de serviço ao qual é necessário para a
realização do evento já que servira para
a exposição dos trabalhos.
A contratação dos serviços
especializados em hidrojateamento de
alta pressão e sucção por alto vácuo em
redes coletoras de esgoto, caixas de
gordura e fossas sépticas surge da
necessidade de manter o patrimônio
público em perfeitas condições de uso,
higiene e funcionamento, atendendo à
legislação pertinente e fornecendo à
comunidade condições adequadas de
saneamento básico.
A contratação dos serviços
especializados em hidrojateamento de
alta pressão e sucção por alto vácuo em
redes coletoras de esgoto, caixas de
gordura e fossas sépticas surge da
necessidade de manter o patrimônio
público em perfeitas condições de uso,
higiene e funcionamento, atendendo à
legislação pertinente e fornecendo à
comunidade condições adequadas de
saneamento básico.
Renovação.

Unidade
responsável

Direção de
Ensino

almoxarifado

almoxarifado

Direção de
Administração
e
Planejamento

Ao propor a cessão, a título precário e
oneroso, de espaço público do IFRSCampus Osório para que nele sejam
explorados os serviços de Lanchonete, a
Administração tem como objetivo não a
obtenção de receita com a outorga de
imóvel, mas o cumprimento da missão
educativa e social de facilitar acesso, no
Direção de
local de estudo/trabalho, a uma refeição
Administração
nutricionalmente adequada, em termos
e
qualitativos e quantitativos, tanto para o
Planejamento
estudante, quanto para os servidores,
estagiários e prestadores de serviços do
Campus, pois reconhecidamente, a
alimentação constitui uma das
necessidades mais fundamentais para o
homem: além das suas implicações
fisiológicas, envolve aspectos sociais,
psicológicos e econômicos.
A Contratação de serviço especializado
de copeiragem visa atender alunos e
servidores do Campus Osório do IFRS e
Direção de
eventualmente público externo que
Administração
sejam recepcionados para reuniões e
e
eventos, manuseando, preparando e
Planejamento
servindo bebidas quentes e frias e
lanches e atendendo às suas
necessidades alimentares.
O IFRS tem a responsabilidade de suprir
suas unidades logisticamente, para
execução de suas atividades. Para o uso
Direção de
intensivo dos veículos da frota e dos
Administração
equipamentos agrícolas do IFRS nos
e
serviços pertinentes ao cumprimento de
Planejamento
seu objetivo institucional, torna-se
imprescindível a contratação de
combustíveis.
O IFRS tem a responsabilidade de suprir
suas unidades logisticamente, para
execução de suas atividades. Para o uso
Direção de
intensivo dos veículos da frota e dos
Administração
equipamentos agrícolas do IFRS nos
e
serviços pertinentes ao cumprimento de
Planejamento
seu objetivo institucional, torna-se
imprescindível a contratação de
combustíveis.

Serviço de Vigilância desarmada para o IFRS – Campus Osório. CBO 5173-30 01
posto 12x36 NOTURNO. Segunda-feira a domingo. Envolvendo 2 (dois) vigilantes.
19hs às 07hs.

12

9.500,00 114.000,00

Não

-

Custeio

SIM

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Renovação.

Direção de
Administração
e
Planejamento

Serviço de Vigilância desarmada para o IFRS – Campus Osório. CBO 5173-30 01
posto 12x36 DIURNO. Segunda-feira a domingo. Envolvendo 2 (dois) vigilantes.
07hs às 19hs.

12

9.000,00 108.000,00

Não

-

Custeio

SIM

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

Renovação.

Direção de
Administração
e
Planejamento
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Nº Tipo de
Item item

Subitem

Código
do
item

Descrição

Descrição
sucinta do objeto

Materiais
276 e
CONSUMO
Serviços

150375 SUCO

SUCO DE UVA TINTO INTEGRAL, acondicionado em embalagem tetra-pak
(capacidade de 200 ml, com canudo acoplado - embalado e asséptico). Prazo de
validade: no mínimo 10 meses a partir da data de entrega.

Materiais
277 e
CONSUMO
Serviços

224404 FRUTA IN NATURA

Banana. Tipo Prata ou Catarina. De 1ª qualidade. Tamanho médio: de 13 a 16 cm.
Peso unitário aprox.: 100 gramas cada banana. Em penca. Frutos com 60 a 70%
de maturação, com casca uniforme, aroma e sabor característico da espécie.
Com cascas sãs, sem rupturas, firmes e com brilho.

Materiais
278 e
CONSUMO
Serviços

6262 BOLO ALIMENTÍCIO

Bolinho de Laranja, ingredientes: Farinha de trigo, açúcar, ovos caseiros, laranja,
óleo de soja, fermento. Unidade aproximada de 45g.

OUTSOURCING DE
IMPRESSAO Materiais
LOCACAO DE
279 e
CONTINUADO 26751 EQUIPAMENTO Locação de Impressoras/Copiadoras
Serviços
MONOCROMATICO
A4 ACIMA DE 45
PPM

EMBALAGEM
Materiais
ETIQUETAGEM
Prestação de serviços de aquisição de produtos, caixa postal, envio de
280 e
CONTINUADO 14982
POSTAGEM correspondências, encomendas, mala direta e malotes - Correios
Serviços
ENCOMENDA
CONTRATACAO DE
Materiais
PASSAGEM AEREA
281 e
CONTINUADO 25828 JUNTO A
Aquisição e Gerenciamento de Passagens aéreas nacionais e internacionais.
Serviços
COMPANHIA
CREDENCIADA
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 25 unidades, distribuídas em todos
os prédios existentes no Campus. As iscas colocadas nas armadilhas (caixas de
Materiais
DESINSETIZACAO PVC) deverão ter um período de reposição de no máximo 15 dias e manutenção
282 e
CONTINUADO
3417 DESRATIZACAO
das armadilhas pelo menos uma vez por mês. As iscas deverão ter em seus
Serviços
DEDETIZACAO
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 executa-dos durante um período de doze
meses. Deve ser entregue certificado ou comprovação de execução do serviço ao
final de cada serviço.
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 e nos prédios do IFRS
Materiais
DESINSETIZACAO campus Osório (Administrativo, Salas de Aula e Laboratórios, Sanitários, Cantina,
283 e
CONTINUADO
3417 DESRATIZACAO
Convivência, Biblioteca, Almoxarifado). Aplicação semestral. Inclui ex-terminação
Serviços
DEDETIZACAO
de pulgas, traças, barata, mos-ca, 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.
PUBLICACAO,
Materiais
IMPRESSAO DE
284 e
CONTINUADO 10049
Serviço de distribuição de publicidade legal em jornais.
JORNAL REVISTA
Serviços
LIVRO
PUBLICACAO,
Materiais
IMPRESSAO DE
285 e
CONTINUADO 10049
Serviço de publicação de atos oficiais e matérias no Diário Oficial da União.
JORNAL REVISTA
Serviços
LIVRO
Manutenção Preventiva e Corretiva Marca Leucotron, Modelo Active LDS IP /
SERVICOS DE
IP400 Equipamentos Ligados na Central: Central ACTIVE LDS IP/IP400 configurada
MANUTENCAO DE
inicialmente com 30 troncos digitais bidirecionais de 2 Mbits com DDR e IDC, 4
Materiais
EQUIPAMENTOS DE
troncos analógicos bidirecionais com IDC. 52 ramais analógicos. 8 canais IP (SIP)
286 e
CONTINUADO 27120 COMUNICACAO DE
e 20 ramais IP. A capacidade final do ACTIVE LDS IP/IP400 é de 192 portas. - 2
Serviços
DADOS E
Interfaces Celular GSM ChipCell +. - Lic. De Software TGCO (Mesa operadora
COMUTACAO
virtual) - Lic. De Software Contact Phone para 30 usuários. - Lic. De Software de
TELEFONICA
Tarifação Taritron Flex para 64 ramais.
CENTRAL
Materiais
TELEFÔNICA 287 e
CONSUMO
40495
Peças para reposição de Central Telefônica.
COMPONENTE /
Serviços
ACESSÓRIO

Valor
Valor
Participação
Elemento Renovação Dependência
Quantidade unitário
total
Ação
Item
Grau de
Data
Situação
de recursos
de
de
de outro
estimada estimado estimado
orçamentária
Vinculado prioridade desejada do item
externos
despesa contrato
item
(R$)
(R$)

Justificativa para
contratação ou aquisição
A oferta da alimentação escolar visa
contribuir para a formação de hábitos
alimentares saudáveis, o
desenvolvimento e a melhoria do
rendimento escolar dos estudantes do
IFRS Campus Osório, além de cumprir
com a legislação vigente sobre o
referido objeto.
A oferta da alimentação escolar visa
contribuir para a formação de hábitos
alimentares saudáveis, o
desenvolvimento e a melhoria do
rendimento escolar dos estudantes do
IFRS Campus Osório, além de cumprir
com a legislação vigente sobre o
referido objeto.
A oferta da alimentação escolar visa
contribuir para a formação de hábitos
alimentares saudáveis, o
desenvolvimento e a melhoria do
rendimento escolar dos estudantes do
IFRS Campus Osório, além de cumprir
com a legislação vigente sobre o
referido objeto.
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.

Unidade
responsável

1,85 74.000,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/02/2020 para o
ME

3,40

3.740,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/02/2020 para o
ME

13000

3,00 39.000,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/02/2020 para o
ME

12

4.278,33 51.339,96

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

6.000,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/05/2020 para o
ME

Renovação.

Direção de
Administração
e
Planejamento

1.188,00 11.880,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/02/2020 para o
ME

Renovação.

Direção de
Administração
e
Planejamento

40000

1100

12

10

500,00

Direção de
Ensino

Direção de
Ensino

Direção de
Ensino

Direção de
Administração
e
Planejamento

12

126,00

1.512,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

O controle de pragas é imprescindível
para um ambiente saudável, tendo em
vista o fluxo de pessoas (alunos,
servidores e terceirizados) no local.

almoxarifado

2

678,00

1.356,00

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/04/2020 para o
ME

O controle de pragas é imprescindível
para um ambiente saudável, tendo em
vista o fluxo de pessoas (alunos,
servidores e terceirizados) no local.

almoxarifado

12

416,67

5.000,04

Não

-

Custeio

SIM

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

Renovação.

12

1.795,83 21.549,96

Não

-

Custeio

SIM

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/09/2020 para o
ME

Renovação.

12

894,85 10.738,20

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/02/2020 para o
ME

Atender e agilizar de forma otimizada a Direção de
demanda de serviços manutenção
Administração
preventiva e corretiva em central
e
telefônica tipo PABX.
Planejamento

341,75

Não

-

Custeio

NÃO

NÃO

Não Possuí Alta

Enviado
01/02/2020 para o
ME

Atender e agilizar de forma otimizada a Direção de
demanda de serviços manutenção
Administração
preventiva e corretiva em central
e
telefônica tipo PABX.
Planejamento

1

341,75

Total: 86 item(s)
Valor total dos itens: R$ 1.616.432,05
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Direção de
Administração
e
Planejamento
Direção de
Administração
e
Planejamento

