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1
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 113026
CESTA BÁSICA -
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

BANANA PRATA, de 1° qualidade, tamanho médio de 13 a 16 cm entregues em unidades
de aproximadamente 100 gramas cada, frutos com 60 a 70% de maturação, cam casca
uniforme, aroma e sabor característico de espécie, com cascas sãs, sem ferimentos ou
defeitos, sem rupturas, firmes e com brilho

2175 5,36 11.658,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE

2
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 113026
CESTA BÁSICA -
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

MAÇÃ FUGI ou GALA, graúda, de 1° qualidade, em grau médio de maturação, tamanho
uniforme, sem deformações, com casca sã, sem ferimentos, rupturas ou defeitos, sem
aderência de material terroso, tamanho uniforme de 135 a 150 gramas cada,
higienizadas.

1450 6,68 9.686,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE
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3
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 113026
CESTA BÁSICA -
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Bergamota Pokan/comum. De 1ª qualidade. Tamanho médio. Ponto médio de
amadurecimento. Sem batidas. Íntegra e sem manchas, firme, sem ceder a pressão dos
dedos. Aprox. 10 unidades por Kg. Peso médio unitário: 100g cada.

1914 5,72 10.948,08 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE

5
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 113026
CESTA BÁSICA -
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Suco de laranja integral: 100% natural, apresentado pronto p beber, sem adição de
açúcar, sabor LARANJA, composto de suco e polpa de fruta concentrados. O suco deve
ser entregue em térmicas refrigerado nos três turnos.

3828 11,64 44.557,92 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE
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6
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 108138 SANDUÍCHE
Sanduiche simples: contendo 3 (três) fatias de pão integral, 1 (uma) fatia de presunto
magro, 1 (uma) fatia de queijo lanche. Deve ser embalado individualmente em plástico
filme

9570 4,98 47.658,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE

7
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 108138 SANDUÍCHE
Sanduiche integral: composto por 3 (três) fatias de pão integral, recheado com 1 (uma)
fatia de presunto magro, 1 (uma) fatia de queijo tipo lanche, alface e cenoura ralada
crua. Deve ser embalado individualmente em plástico filme

9570 5,34 51.103,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE
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8
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 113026
CESTA BÁSICA -
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Mini pizza sabores variados: molho (cebola, tomate) com frango/salamito/ presunto/
queijo/ legumes. Alternar entrega de sabores. Produzido e embalado individualmente
com aproximadamente 100g por porção.

7178 4,63 33.234,14 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE

9
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 113026
CESTA BÁSICA -
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Pastel de forno Integral. Pastel Assado com recheio frango, carne, brócolis com ricota,
queijo. Alternar entrega de sabores. Produzido e embalado individualmente com
aproximadamente 100g por porção.

7178 4,09 29.358,02 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE
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10
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 6262 BOLO ALIMENTÍCIO

Bolo de legumes/salgado - Ingredientes: cenoura, espinafre, milho verde, tempero verde,
farinha... Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, hermeticamente
fechada. Rótulo com identificação dos ingredientes, informação nutricional, peso
neto/líquido, fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Embalagens com
aproximadamente 80g por porção.

4785 4,25 20.336,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE

11
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 6262 BOLO ALIMENTÍCIO

Bolo tipo cupcake - sabores variados (milho, coco, chocolate, laranja com açúcar
mascavo). Alternar sabores na entrega. Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, hermeticamente fechada. Rótulo com identificação dos ingredientes,
informação nutricional, peso neto/líquido, fornecedor, data de fabricação, lote e validade.
Unidades de aproximadamente 70g

4785 4,34 20.766,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.
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12
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 113026
CESTA BÁSICA -
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Cuca vários sabores. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, ovos, gordura vegetal,
gordura animal, fermento químico, sal e canela em pó, sabor natural de coco ou abacaxi
ou goiabada ou doce de leite ou banana, ou integral de banana com maçã (alternar os
sabores a cada entrega e conforme a sazonalidade dos sabores de fruta). Apresentar
acondicionada em saco de polietileno rotulado com etiqueta adesiva indicando
composição do produto, tabela nutricional e datas de fabricação e validade. Peso neto
unitário: 80g.

7178 5,03 36.105,34 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE

13
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 6262 BOLO ALIMENTÍCIO

Pão de mel. Ingredientes: Farinha de trigo, mel, noz moscada, canela, açúcar, ovos, leite,
gordura vegetal hidrogenada e bicarbonato de amônia. Sem aditivos químicos. Sabor e
cor característicos. Textura crocante. Acondicionado em embalagem de polietileno
atóxica, hermeticamente fechada. Rótulo com identificação dos ingredientes,
informação nutricional, peso neto/líquido, fornecedor, data de fabricação, lote e validade.
Apresentar em pacotes individuais de aproximadamente 70 gramas cada.

7178 4,33 31.080,74 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE
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14
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 113026
CESTA BÁSICA -
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Pão de queijo. Em forma de bola com massa contendo polvilho, queijo, ovos e leite,
apresentado em porções de 50gramas em uma única embalagem que totalize
aproximadamente 100 gramas.

7178 3,98 28.568,44 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE

15
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 113026
CESTA BÁSICA -
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Cachorro Quente. Pão sovado aberto ao meio e recheado com molho de tomate, cebola,
milho, ervilha e salsicha. Apresentar embalados individualmente em porções de
aproximadamente 100 gramas.

7178 5,05 36.248,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
Unidade

responsável
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16
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150631 BISCOITO

Biscoito de manteiga. Tipo caseiro/colonial. Ingredientes: Farinha de trigo, polvilho,
amido de milho, açúcar, ovos, leite, manteiga e bicarbonato de amônia. Sem aditivos
químicos. Sabor e cor característicos. Textura crocante. Acondicionado em embalagem
de polietileno atóxica, hermeticamente fechada. Rótulo com identificação dos
ingredientes, informação nutricional, peso neto/líquido, fornecedor, data de fabricação,
lote e validade. Apresentar em pacotes individuais de aproximadamente 70 gramas
cada.

4785 4,21 20.144,85 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE

17
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150631 BISCOITO

Rosca glaciada. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho,
açúcar, ovos, manteiga, fermento químico e raspas de limão. Textura crocante.
Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, hermeticamente fechada. Rótulo
com identificação dos ingredientes, informação nutricional, peso neto/líquido,
fornecedor, data de fabricação, lote e validade. Apresentar em pacotes individuais de
aproximadamente 70 gramas cada.

7178 3,94 28.281,32 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
Unidade

responsável
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18
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 113026
CESTA BÁSICA -
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Cueca virada. Farinha de trigo, açúcar, ovos, gordura. Textura crocante. Acondicionado
em embalagem de polietileno atóxica, hermeticamente fechada. Rótulo com
identificação dos ingredientes, informação nutricional, peso neto/líquido, fornecedor,
data de fabricação, lote e validade. Apresentar em pacotes individuais de
aproximadamente 70 gramas cada.

7178 4,00 28.712,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE

19
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 6262 BOLO ALIMENTÍCIO
Pão sovado de aipim/batata - tipo massinha com recheio de
calabresa/carne/frango/queijo (alterar sabores). Alternar entrega de sabores. Produzido e
embalado individualmente com aproximadamente 100g por porção.

4785 4,24 20.288,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Alta 10/03/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição de merenda
escolar visa a atender o
disposto na Resolução do
FNDE n. 26 de 17 de junho
de 2013, que prevê o
fornecimento de
alimentação para os alunos
matriculados no ensino
básico da rede pública
federal, estadual e
municipal. Tendo em vista
que o IFRS – Campus
Rolante possui alunos de
ensino médio, proeja e
concomitante/subsequente,
torna-se necessária a
aquisição destes itens, os
quais foram especificados
por nutricionista
responsável e a quantidade
foi estimada com base no
número de alunos
matriculados. Os alunos do
ensino médio, proeja e
concomitante subsequente
do Campus Rolante do IFRS
possuem aulas regulares
de segunda a sexta e em
alguns sábados.
Consideram-se aqui os 200
dias regulares de aula
estabelecidos pela
legislação vigente e
constantes no calendário
acadêmico dos cursos
médios integrados.

CAE

20
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Cabo PP 2 x 2,5 mm² 750v 1 261,00 261,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

21
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Cabo PP 3 x 2,5 mm² 750v 1 264,66 264,66 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
Unidade

responsável
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22
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Cabo PP 4 x 4,0 mm² 750v 1 769,40 769,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

23
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 73865 CHAVE DE TESTE
ELÉTRICO Chave De Teste Digital 12 A 220 Volts 15 6,39 95,85 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

24
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Chave Hotel com 2 interruptores, para uso em caixa de condulete, cor branca 10 4,84 48,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

25
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Disjuntor bipolar curva de disparo C corrente nominal 10A 10 39,40 394,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

26
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 10A 15 75,00 1.125,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

27
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 15A 15 7,40 111,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

28
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Disjuntor monopolar curva de disparo C corrente nominal 20A 15 50,00 750,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

29
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 30A 5 47,36 236,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
Unidade

responsável
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30
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Disjuntor tripolar curva de disparo C corrente nominal 50A 3 75,00 225,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

31
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Filtro de Linha, 4 Tomadas Bivolt, 10A, Preto, cabo de 3 Metros 20 50,00 1.000,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

32
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Filtro de linha, 6 tomadas Bivolt, 10A, ABS, preto, cabo de 5 metros 20 29,30 586,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Filtro de linha, 6 tomadas
Bivolt, 10A, ABS, preto,
cabo de 5 metros

Infraestrutura

33
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio Cabo De Aluminio Multiplex triplex 3 X 16mm² 100 6,91 691,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

34
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor 1,5 mm² cor azul 750v flexivel 3 73,00 219,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

35
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor 1,5 mm² cor preta 750v flexivel 3 75,00 225,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

36
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor 1,5 mm² cor verde 750v flexivel 3 72,71 218,13 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

37
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor 1,5 mm² cor vermelha 750v flexivel 3 76,40 229,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

38
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor 2,5 mm² cor preta 750v flexivel 3 92,00 276,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
Unidade

responsável
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39
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor 2,5 mm² cor verde 750v flexivel 3 70,98 212,94 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

40
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor 2,5 mm² cor vermelha 750v flexivel 3 77,00 231,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

41
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor 4,0 mm² cor azul 750v flexivel 3 185,00 555,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

42
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor 4,0 mm² cor vermelha 750v flexivel 3 190,00 570,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

43
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor cabo flexível 1,5 mm² 750v 3 80,47 241,41 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

44
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor cabo flexível 10 mm² 750v 3 365,64 1.096,92 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

45
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor cabo flexível 2,5 mm² 750v 3 223,74 671,22 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

46
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor cabo flexível 4 mm² 750v 3 155,16 465,48 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
Unidade

responsável
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47
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio condutor cabo flexível 6 mm² 750v 3 395,10 1.185,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

48
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio Paralelo flexivel 2 x 1,5 mm² 750v na cor branco rolo de 100 metros 3 124,80 374,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

49
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio Paralelo flexivel 2 x 2,5 mm² 750v na cor branco rolo de 100 metros 3 1.086,00 3.258,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

50
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 22063
CABO ELETRICO
COM
COMPLEMENTO
PARA DISTRIBUICAO

Fio Paralelo flexivel 2 x 4 mm² 750v na cor branco rolo de 100 metros 1 270,66 270,66 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

51
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 314663 FITA ISOLANTE
ELÉTRICA Fita Isolante Autofusão 10 Metros Preto 20 20,00 400,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

52
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 321185 FITA ISOLANTE
ELÉTRICA Fita Isolante na cor preta 5mx19mm 20 Metros 20 5,00 100,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

53
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Interruptor 2 tomadas 10A 250v, para uso em caixa de condulete, cor branca 10 4,89 48,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

54
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Interruptor Simples + 1 Tomada 2p+T 10A 250V 10 15,57 155,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
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de
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Renovação
de
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de outro

item
Item

Vinculado
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desejada
Situação
do item
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contratação ou

aquisição
Unidade

responsável
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55
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Interuptor Duplo + 1 Tomada 2p+T 10A 250V 10 6,70 67,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

56
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Lâmpada de LED Bulbo 12w/6500K Branco frio, rosca E-27- 220V 20 24,90 498,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

57
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Lâmpada Eletrônica Compacta Espiral E27 13W 4000K 220V 20 11,61 232,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

58
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Lampada Fluorescente F32W/T-B branca Confort 4000k 200 7,98 1.596,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

59
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Luminária de sobrepor com refletor facetado em alumínio para 01 lâmpadas
fluorescentes tubulares T8 de 32W ou 40W 10 110,54 1.105,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

60
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Luminária de sobrepor com refletor facetado em alumínio para 2 lâmpadas fluorescentes
tubulares T8 de 32W ou 40W 20 88,25 1.765,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

61
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 139343 REDE INFORMÁTICA
- PEÇA / ACESSÓRIO Modulo RJ11, compatível com caixa de sobrepor, cor branca 30 10,05 301,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

62
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Modulo RJ45, compatível com caixa de sobrepor, cor branca 30 29,56 886,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
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63
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Modulo RJ45, compatível com caixa de sobrepor, cor branca 30 29,56 886,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

64
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Modulo Tomada 2P+T 20A 250v para caixa de sobrepor, cor branca. 30 11,80 354,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

65
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 38229 BOMBA D´ÁGUA -
PEÇA/COMPONENTE Motobomba Periférica 2 HP 1x1 Pol. Bivolt. 2 912,74 1.825,48 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

66
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO

Poste Duplo T fabricado em concreto com ferragem interna com 6 furos ou mais na
ponta e comprimento de 7 metros. 10 431,20 4.312,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

67
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Plug para tomada de sobrepor 3P+T 16A 380v. 30 21,90 657,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

68
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Plug para tomada de sobrepor 3P+T 32A 380v 30 75,60 2.268,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

69
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Plugue fêmea 2P+T 10A 250V~ cor preto. 30 6,86 205,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

70
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Plugue fêmea 2P+T 20A 250V~ cor preto. 30 5,03 150,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura
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71
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Plugue macho 2P+T 10A 250V~ cor preto. 30 4,00 120,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

72
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Plugue macho 2P+T 20A 250V~ cor preto. 30 4,89 146,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

73
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Reator Eletronico 1 x 32/30W. 40 11,19 447,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

74
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Reator Eletronico 2 x 32/30W. 40 25,56 1.022,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

75
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Relé falta de fase trifásico 380v CA. 10 59,43 594,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

76
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Roldana Porcelana 72×72mm. 10 8,35 83,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

77
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Suporte para Isolador Roldana Porcelana 72×72mm. 10 20,00 200,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

78
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Tomada 10A 3P NBR Branco DT-99233.10 Dutotec. 30 6,15 184,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

Nº
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79
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Tomada 20A 3P NBR Branco DT-99233.20 Dutotec. 30 6,15 184,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

80
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Tomada 2P+T 20A de sobrepor. 30 9,39 281,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

81
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Tomada de sobrepor 3P+T 16A 380v . 5 45,44 227,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

82
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Tomada de sobrepor 3P+T 32A 380v. 5 39,01 195,05 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

83
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Tomada Múltipla 2P+T, 5 tomadas (quíntupla), 10 A. 10 23,72 237,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

84
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Tomada para piso 2P+T 10A 250V. 20 6,12 122,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

85
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Tomada para piso 2p+t 20a. 10 7,87 78,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

86
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 53236 PEÇA / ACESSÓRIO
ILUMINAÇÃO Trilho DIN para fixar disjuntor DIN perfurado 35 mm barra com 2 metros. 3 30,15 90,45 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Faz-se necessário para
reposição nas
manutenções do prédio do
Campus proporcionando a
conservação e dando
condições de trabalho a
seus servidores e alunos,
também se faz necessário
esse material para atender
os cursos disponibilizados
pelo Campus.

Infraestrutura

87
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 14958 INFORMATICA -

INTERNET

Ativação, Instalação e manutenção de link dedicado de internet, de 20 (Vinte) Mbps, full
Duplex, com garantia de 100% de download e upload. Sendo obrigatoriamente fornecido
por cabo óptico ou rádio e 5 IPs fixos válidos. Garantia de 24x7 e disponibilidade mínima
anual de 99,6% (noventa e nove por cento e seis décimos percentuais).

12 309,00 3.708,00 Não - Custeio SIM NÃO Não Possuí Média 24/07/2020
Enviado
para o
ME

Os serviços de internet são
parte integrante das
rotinas referentes ao
administrativo, ensino,
pesquisa e extensão, áreas
fins da Instituição.

Licitações e
Contratos

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
Unidade

responsável
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88
Materiais
e
Serviços

CONTINUADO 15954
AGRICULTURA -
PREPARACAO
PLANTIO COLHEITA

Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços Contínuos de
Trabalhador Agropecuário em Geral, a fim de atender a necessidade do IFRS nas
dependências do Campus Rolante.

12 4.080,90 48.970,80 Não - Custeio SIM NÃO Não Possuí Média 05/11/2020

Enviado
para o
ME após
a data
limite

Considerando a vasta área
rural do Campus Rolante, e
a necessidade contínua de
manutenção das mesmas;
Considerando que as áreas
rurais são utilizadas para
pleno desenvolvimento de
atividades voltadas para o
ensino, à pesquisa e a
extensão; Considerando
que o Instituto Federal de
Educação, Ciência e
tecnologia do Rio Grande
do Sul – IFRS, não dispõe
em seu quadro de pessoal,
servidores para realizar os
serviços de trabalhador
agropecuário em geral, faz-
se necessária a
contratação de empresa
especializada para
prestação dos respectivos
serviços, com o objetivo de
proporcionar ao Campus
Rolante, melhores
condições de trabalho,
atendimento qualificado à
comunidade acadêmica,
conservação da área física
e desempenho das
atividades relacionadas ao
ensino, pesquisa e
extensão; Considerando
que a Administração
Pública Federal, baseada
em modernos princípios de
administração, vem
pautando a aplicação de
seus recursos na busca de
obter o melhor resultado
com o menor dispêndio.

Licitações e
Contratos

89
Materiais
e
Serviços

CONTINUADO 23647

PRESTACAO DE
SERVICO DE
VIGILANCIA E
SEGURANCA -
ORGANICA -12
HORAS DIURNAS -
2ª A DOMINGO

Serviço de Vigilância e Segurança Desarmada para o IFRS – Campus Rolante. 01 posto
DIURNO. 1 112.334,16 112.334,16 Não - Custeio SIM NÃO Não Possuí Média 24/07/2020

Enviado
para o
ME após
a data
limite

Ressalte-se que os serviços
vigilância e segurança
armada e desarmada a
serem contratados, são
essenciais para resguardar
a segurança patrimonial do
IFRS/Campus Rolante, bem
como, bens móveis,
imóveis; acervo
patrimonial, bem como da
documentação que tramita
nas unidades e assegurar a
integridade física dos
servidores, colaboradores,
alunos e visitantes que
circulam nas dependências
do IFRS evitando a
depredação, violação,
evasão e apropriação
indébita de bens públicos.
Garantir a ordem e a
urbanidade do público
interno, caso seja
necessário, garantindo uma
maior qualidade e
segurança do atendimento
a ser prestado. Também
esta contração tem o
propósito de garantir ações
rápidas e eficientes em
casos de ocorrências,
incidências, fenômenos
naturais ou não que
porventura coloque em
risco o patrimônio
institucional e humano.

Licitações e
Contratos

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
Unidade

responsável
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90
Materiais
e
Serviços

CONTINUADO 23957

PRESTACAO DE
SERVICO DE
VIGILANCIA E
SEGURANCA -
ORGANICA -12H
NOTURNAS - 2ª A
DOMINGO

Serviço de Vigilância e Segurança Armada para o IFRS – Campus Rolante. 01 posto
NOTURNO. 1 133.390,32 133.390,32 Não - Custeio SIM NÃO Não Possuí Média 24/07/2020

Enviado
para o
ME após
a data
limite

Ressalte-se que os serviços
vigilância e segurança
armada e desarmada a
serem contratados, são
essenciais para resguardar
a segurança patrimonial do
IFRS/Campus Rolante, bem
como, bens móveis,
imóveis; acervo
patrimonial, bem como da
documentação que tramita
nas unidades e assegurar a
integridade física dos
servidores, colaboradores,
alunos e visitantes que
circulam nas dependências
do IFRS evitando a
depredação, violação,
evasão e apropriação
indébita de bens públicos.
Garantir a ordem e a
urbanidade do público
interno, caso seja
necessário, garantindo uma
maior qualidade e
segurança do atendimento
a ser prestado. Também
esta contração tem o
propósito de garantir ações
rápidas e eficientes em
casos de ocorrências,
incidências, fenômenos
naturais ou não que
porventura coloque em
risco o patrimônio
institucional e humano.

Licitações e
Contratos

91
Materiais
e
Serviços

CONTINUADO 24023

PRESTACAO DE
SERVICO DE
LIMPEZA E
CONSERVACAO -
OUTRAS
NECESSIDADES

Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados de limpeza,
conservação e higienização com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos, a
serem prestados para o IFRS – Campus Rolante.

12 8.258,71 99.104,52 Não - Custeio SIM NÃO Não Possuí Média 01/08/2020

Enviado
para o
ME após
a data
limite

Ressalte-se que os serviços
de limpeza e conservação
a serem contratados são
essenciais para manter o
asseio e conservação das
instalações do
IFRS/Campus Rolante,
Campus Alvorada e
Campus Viamão bem
como, bens móveis,
imóveis, acervo
patrimonial, documentação
que tramita nas unidades e
o patrimônio institucional.

Licitações e
Contratos

92
Materiais
e
Serviços

CONTINUADO 26573

OUTSOURCING DE
IMPRESSAO -
PAGINAS A4 -
MONOCROMATICO -
DENTRO DA
FRANQUIA SEM
PAPEL

Prestação de serviço de outsourcing de impressão através de impressoras/copiadoras a
fim de suprir as necessidades do IFRS – Campus Rolante. 12 1.020,00 12.240,00 Não - Custeio SIM NÃO Não Possuí Média 03/09/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades
de impressão do
IFRS/Campus Rolante nos
mais diversos setores que
compõem a instituição,
onde as necessidades são
as mais variadas, desde a
impressão de documentos
administrativos, até
certificados, folders,
projetos, materiais
didáticos, materiais de
divulgação e propaganda,
cartazes, fotos,
formulários, provas, entre
outros.

Licitações e
Contratos

93
Materiais
e
Serviços

CONTINUADO 21873
TELEFONIA FIXA
COMUTADA
CONVENCIONAL

Contratação de Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Fixo-fixo e Fixo-móvel),
para o IFRS Campus Rolante (SRP). 12 3.610,00 43.320,00 Não - Custeio SIM NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

O campus Rolante
encontra-se em fase de
implantação e estruturação
e recebe a cada semestre
novas turmas de discentes
e novos servidores em
educação. A comunidade
busca informações sobre
formas e prazos para a
realização de ingresso nas
novas turmas, fazendo-se
necessária a contratação
do serviço de telefonia fixa,
ainda mais neste momento
de aprimoramento e
padronização dos
processos o que gera a
demanda cada vez maior
de comunicação com a
população local,
comunidade acadêmica,
fornecedores, outros campi
e com a Reitoria.

Licitações e
Contratos

94
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 151069 CADEIRA

Cadeira para Escritório - Características Adicionais: Tipo Secretária-Executiva, Com Braço
Em Polipropileno Com Regulagem De Altura, Com Pistão A Gás , Base Giratória,
Revestida De Espuam Iinjetada De Alta Densidade (55G/M) Com Espessura 50mm
(MÍNIMA), Estofado Na Cor Escura, 5 Hastes E Rodízios De Duplo Giro Em Nylon, Em
Conformidade Com Nr. 17abnt Nbr 14110 (RESISTÊNCIA) E Abnt Nbr 13962. Dimensões
Mínimas: Assento (ESTOFADO): 430x460mm (PXL) - Encosto (ESTOFADO): 345x410mm
(AXL). Garantia Mínima 12 Meses.

30 284,86 8.545,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição dos itens
demandados pelo campus
visa atender demandas de
infraestrutura do campus,
bem como demanda dos
laboratórios de ensino,
pesquisa e extensão e os
setores administrativos da
instituição.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
Unidade

responsável
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95
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 140805 QUADRO BRANCO

Quadro Branco. Dimensões: 3,00m x 1,20m Confeccionado em laminado melamínico
(Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm. Moldura em alumínio
anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com
40 cm., sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal.
Deverá acompanhar manual e conjunto de acessórios para instalação.

15 620,44 9.306,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição dos itens
demandados pelo campus
visa atender demandas de
infraestrutura do campus,
bem como demanda dos
laboratórios de ensino,
pesquisa e extensão e os
setores administrativos da
instituição.

INFRAESTRUTURA

96
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150056 MESA ESCRITÓRIO

Mesa de trabalho em formato "L", medindo 1.400x1.400x600x600x740mm, com
variação máxima de +/- 5%, exceto na altura do tampo, composta por tampo inteiriço,
em MDF ou MDP, com espessura de 25mm e densidade média de 600 kg/m³, passa
cabos para tampo injetado em termoplástico (polipropileno) de alta resistência a abrasão
e impacto, painel frontal em MDF/MDP, com espessura de 15mm, revestidos com
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, na cor
a definir, e base de sustentação em estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi.

15 1.452,63 21.789,45 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição dos itens
demandados pelo campus
visa atender demandas de
infraestrutura do campus,
bem como demanda dos
laboratórios de ensino,
pesquisa e extensão e os
setores administrativos da
instituição.

INFRAESTRUTURA

97
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150508 ESTANTE Estante face dupla Dimensões L 100 x A 200 x P 58 centimetros com 5 prateleiras
removivel em cores variadas. 10 1.144,16 11.441,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição dos itens
demandados pelo campus
visa atender demandas de
infraestrutura do campus,
bem como demanda dos
laboratórios de ensino,
pesquisa e extensão e os
setores administrativos da
instituição.

INFRAESTRUTURA

98
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 43192 BALANÇA
Balança semi-analítica. Com calibração externa; capacidade 3200g; com modo “High
Stability”; display digital; conversão de unidades, realizada através de simples toque de
tecla; leitura: 0.01g; tamanho do prato cerca de 160 x 124mm.

1 2.203,47 2.203,47 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição dos itens
demandados pelo campus
visa atender demandas de
infraestrutura do campus,
bem como demanda dos
laboratórios de ensino,
pesquisa e extensão e os
setores administrativos da
instituição.

INFRAESTRUTURA

99
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 38253 ESTUFA INDUSTRIAL

Estufa de cultura bacteriológica. Dimensões cerca de 35x40x30 cm. Capacidade 40-42
Litros; faixa de temperatura: 5ºC acima da temperatura ambiente até 70ºC; gabinete
construído em aço com pintura eletrostática anticorrosiva; câmara interna em aço com
pintura eletrostática anticorrosiva; uma porta interna em vidro transparente; uma porta
externa em aço com pintura eletrostática anticorrosiva; bandejas acompanham o
equipamento; saída de fluxo superior de aço inox com orifício central para acomodação
de termômetro; 220 V.

2 4.376,66 8.753,32 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição dos itens
demandados pelo campus
visa atender demandas de
infraestrutura do campus,
bem como demanda dos
laboratórios de ensino,
pesquisa e extensão e os
setores administrativos da
instituição.

INFRAESTRUTURA

100
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 74624 AUTOCLAVE
DESCONTAMINAÇÃO

Autoclave horizontal de mesa; digital; automática; câmara de esteriliação em aço inox;
duas bandejas internas de alumínio; capacidade total 21 L; sistema de porta com
construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; não necessita de
tubulação para drenagem de água; desligamento automático em caso de excesso de
temperatura, pressão ou falta de água; painel digital; controle termodinâmico de
temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e
indicadores luminosos; potência mínima 1000 W, tensão 220 V.

1 4.670,97 4.670,97 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição dos itens
demandados pelo campus
visa atender demandas de
infraestrutura do campus,
bem como demanda dos
laboratórios de ensino,
pesquisa e extensão e os
setores administrativos da
instituição.

INFRAESTRUTURA

101
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 424791
PEÇA
EQUIPAMENTO
LABORATÓRIO

Estereomicroscópio binocular. Aumento até 80x. Distância de Trabalho até 100mm.
Iluminação de Led. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção
de um disco de vidro fosco ou de plástico branco/preto. Pintura de alta durabilidade e
resistente a respingo. Tubo binocular inclinado 45°, rotação de 360°, com ajuste de
distância interpupilar de 55 - 75mm com trava de fixação. Prismas: de alta qualidade
(não utiliza espelhos). Estativa: Coluna em aço com comandos para a focalização
macrométrica com movimento vertical do corpo através de pinhão e cremalheira
engrenagens fresadas. Iluminação dupla, sendo uma transmitida (diascópica) e uma
incidente (episcópica). Oculares: Oculares de campo amplo WF 10x e WF 20x. Ambas as
lâmpadas de LED 3W. Objetivas: 2X - 4X. Ampliação: de 20X até 80X. Alimentação:
Bivolt. Acompanha o equipamento: 02 Borrachas Oftálmicas; 01 Estativa com
corpo/comando/iluminação; 01 Base diascópica com iluminação; 02 Presilhas metálicas;
01 Placa (disco) de plástico preto/branco; 01 Placa de vidro fosco; 01 par de ocular WF
10X; 01 par de ocular WF 20X.

1 2.430,61 2.430,61 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição dos itens
demandados pelo campus
visa atender demandas de
infraestrutura do campus,
bem como demanda dos
laboratórios de ensino,
pesquisa e extensão e os
setores administrativos da
instituição.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
Unidade

responsável

Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 1.069.837,77
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102
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 91324
APARELHO
DETERMINAÇÃO
PONTO DE FULGOR

Capela de exaustão de gases; dimensões cerca de 68x49,5x115 cm; tensão 220 V ou bivolt; porta
frontal em acrílico tipo guilhotina, com parada em várias posições; tomada de energia disponível,
iluminação interna em LED; interruptor da iluminação e do acionamento do motor na parte frontal
da Capela.

1 5.358,84 5.358,84 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

103
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150930 FILTRO DE ÁGUA

Deionizador de água. Completo com coluna. Com alarme ótico. Fácil instalação e manutenção.
Resina mista aniônica e catiônica; circuito eletrônico para indicação de corrente e qualidade da
água (max. 6 µS/cm) através de lâmpada vermelha; substituição da resina sem necessidade de
troca da coluna.; acompanha cartucho de resina mista e mangueira de alimentação. 50 Litros/Hora.
220 V.

1 1.503,66 1.503,66 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

104
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150112 APARELHO AR
CONDICIONADO Ar concionado split 30000 BTUs voltagem 220volts inverter. 6 6.119,16 36.714,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

105
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150112 APARELHO AR
CONDICIONADO Aparelho de Ar condicionado 12000 BTUs voltagem 220 volts Inverter. 12 1.779,33 21.351,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

106
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150830 ´SOFTWARE´
Software - Corel Draw Graphics Suite 2018 (Versão Completa, atualizada e nova). Software de
Design gráfico. Com modo Simetria avançado. Com efeitos criativos de com ferramenta bloquear
sombra. Com recurso de publicação rápida e direta no WordPress. Com ferramenta de impacto,
photoCocktail. Compatível com Windows 10 64bits.

1 1.963,00 1.963,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA
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107
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150289 MESA ÁUDIO

MESA DE AÚDIO COM 12 CANAIS - Faixa de ganho de 0 - 60 dB; - Faixa dinâmica de 130dB, pronta
para operação digital a 24 bits; - Largura de banda de 192 kHz; - Entrada de linha para até +22dBu;
- Distorção abaixo de 0.0007% (20Hz-20kHz); - Transformador avançado de pulso DC com rejeição
para altas freqüências (RF); - 12 entradas de linha (04 mono, 04 pares estéreo); - Entradas
separadas RCA para entrada de Tape/CD e saída para gravação (desbalanceada); - 02 mandadas
auxiliares com 15dB de ganho extra acima do Unitário - Potenciômetros de Pan com nível constante;
- 02 retornos auxiliares estéreo com EFX-para-Monitor; - EQ ativo de 3 bandas (80Hz, 2.5kHz,
12kHz); - Filtro para eliminar ruídos de palco, de vento, sons fortes e ressonâncias de baixa
freqüência em estúdios de gravação; - Matriz de múltiplas fontes de sinal para Controle
Room/Phones; - Chassi reforçado em aço e controles giratórios selados; - Fonte (power supply)
embutida na console; - Assistência técnica enquanto durar a garantia; - Garantia de no mínimo 12
meses contra defeitos de fabricação. (DMP - 5233000000082).

1 2.324,50 2.324,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

108
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 139343 REDE INFORMÁTICA -
PEÇA / ACESSÓRIO Ubiquiti AP UNIFI USG-PRO-04-BR Security Gateway. 6 2.073,81 12.442,86 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

109
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 139343 REDE INFORMÁTICA -
PEÇA / ACESSÓRIO Placa IP Media-Gateway 16 Canais + 8 licenças ramal e 8 licenças de tronco IP. 1 2.889,42 2.889,42 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

110
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 139343 REDE INFORMÁTICA -
PEÇA / ACESSÓRIO Access Point UNIFI Ac Mesh Pro. 2 3.727,95 7.455,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

111
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 151069 CADEIRA Cadeira fixa com 4 pés na cor preta com encosto e estofada com protetor nos pés para evitar riscos
no assoalho. 34 182,70 6.211,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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112
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 137863 MESA DE PEBOLIM Mesa de Pebolim Unissex Pés revestidos em PVC com sapata de Polipropileno Dimensões do Produto
Montado: 135x87x81 cm. 1 1.884,34 1.884,34 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

113
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 70491 JOGO / BRINQUEDO
PEDAGÓGICO

Mesa de Ping Pong (completa) / Tenis de Mesa Unissex, espessura 18 milimimetros, Madeidas
oficiais que atedam aos padrões da ITTF (internacional Tble Tennis Federation) Dimensões do
Produto Montado 2,74x0, 76x1x1,52m (LxAxP).

1 1.496,30 1.496,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

114
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 44032 MICROFONE
Microfone; Com chave; Impedância: 600 _30% (at 1Khz); Tipo: dinâmico; Padrão polar cardioide;
Resposta de frequência: 50 a 15 KHz; Sensibilidade: -73db _ 3db; Acompanha: Cabo Blindado 5m
XLR/p10; Bolsa para microfone e case plástico.

3 317,40 952,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

115
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 44016 CAIXA ACÚSTICA

CAIXA ACÚSTICA ATIVA- TIPO: 300W, AUTOFALANTE 12 - Controle de volume MASTER; - Circuito de
limiter; - Leds de indicação de power, sinal e limiter; - Saída de sinal de linha servo-balanceada com
conector XLR macho; - Potência de 300W (4 Ohms); - Saída para caixa auxiliar com impedância
mínima de 8 Ohms; - Operação em 127 ou 220 Vac; - Cabo de energia padrão NBR14136; - Chave
seletora de voltagem e fusível de proteção; - Acabamento em resina preta para a caixa e pintura
eletrostática preta para a tela de proteção; - Alças plásticas laterais; DEVE CONTER
OBRIGATÓRIAMENTE CABO DE FORÇA - Igual ou similar a Attack VRF1230A; - O fornecedor deve
oferecer garantia de 2 anos do próprio fabricante. (DMP - 5233000000249).

2 2.955,64 5.911,28 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

116
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 95532 BARRA METAL
FERROSO

Barra rosqueável ½” x 1m. Barra redonda em material ferroso, com rosca ½” polegada com 1 metro
de comprimento. 180 15,46 2.782,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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117
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 95532 BARRA METAL
FERROSO

Barra rosqueável 3/8” x 1m. Barra redonda em material ferroso, com rosca 3/8” polegada com 1
metro de comprimento. 180 7,99 1.438,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

118
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 9555 PORCA PLANA Porca sextavada normal em material ferroso de ½” de diâmetro do furo e com espessura mínima de
1cm. 3500 1,38 4.830,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

119
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 9555 PORCA PLANA Porca sextavada normal em material ferroso de 3/8” de diâmetro do furo e com espessura mínima
de 1cm. 3500 0,70 2.450,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

120
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 33880 ARRUELA Arruela lisa, formato redondo, material ferroso, com diâmetro de furo de ½”. 3500 0,39 1.365,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

121
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 33880 ARRUELA Arruela lisa, formato redondo, material ferroso, com diâmetro de furo de 3/8”. 3500 0,18 630,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 4 / 58



122
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 51268 TÁBUA MADEIRA Tábua de eucalipto vermelho (madeira seca e reta) de 0,18m X 1” X 5,40m, sem nó e sem
rachaduras. 280 40,86 11.440,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

123
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 51268 TÁBUA MADEIRA Tábua de eucalipto vermelho (madeira seca e reta) de 0,30m X 1” X 5,40m, sem nó e sem
rachaduras. 430 61,14 26.290,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

124
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 51268 TÁBUA MADEIRA Sarrafão de madeira (eucalipto vermelho, madeira seca, reto), de 0,04m X 0,15m X 5,40m. 200 61,14 12.228,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

125
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 10855 POSTE DE MADEIRA Poste de eucalipto vermelho (puro cerne, madeira seca e madeira reta) de 0,20m X 0,20m X 5,40m,
sem rachaduras. 80 333,72 26.697,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

126
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 10855 POSTE DE MADEIRA Poste de eucalipto vermelho (puro cerne, madeira seca e madeira reta) de 0,12m X 0,25m X 5,40m,
sem rachaduras. 65 251,55 16.350,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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127
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 10855 POSTE DE MADEIRA Poste de eucalipto vermelho (puro cerne, madeira seca e madeira reta) de 0,10m X 0,10m X 5,40m,
sem rachaduras. 80 82,15 6.572,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

128
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150358 TELHA Telha de zinco 1,10m X 6,0m. 115 195,05 22.430,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

129
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 151013 AREIA Areia grossa (livre de impurezas). 85 128,35 10.909,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

130
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 16365 BRITA Brita nº 2 (livre de impurezas). 85 105,18 8.940,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

131
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 16365 BRITA Brita nº 0 (livre de impurezas). 55 127,75 7.026,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item
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para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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132
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 31623 TELA METÁLICA Tela (malha) para concreto, em material ferroso de 2,45m X 6,0m. Ferro bitola 4.2mm. 60 170,23 10.213,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

133
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 237928 CIMENTO PORTLAND Cimento Portland Composto ou CP - II. Saco de 50kg. 600 35,57 21.342,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

134
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 37680 FREEZER
Freezer Vertical 228 L. Frost free, uma porta, branco, painel de controle externo, eficiência
energética classe A. Voltagem: 220V. Garantia mínima de 1 ano. Acompanha manual de instruções
em português.

2 2.806,27 5.612,54 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA
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PERMANENTE 150930 FILTRO DE ÁGUA
Destilador de água, tipo Pilsen, 220V ou bivolt, capacidade para 5 L/hora, em aço inoxidável, bacia,
tubo, condensador e cúpulas. Acompanha suporte. Finalidade: Produção de água destilada
destinada ao uso geral da preparação das soluções utilizadas nas análises.

1 1.735,42 1.735,42 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens
demandados
pelo campus
visa atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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PERMANENTE 196910 ACESSÓRIOS PARA
ESTUDO/TREINAMENTO

Medidor de Clorofila. Com comunicação de GPS, escala de medição: 0 a 100 ICF; resolução da
medição: 0,1 ICF; Capacidade de Memória entre 2000- 3000 medições; sistema de compensação de
Temperatura; alimentação com pilhas AA, alcalinas ou recarregáveis; Indicações ao usuário através
de visor LCD e com indicação sonora; Peso máximo de 400 g com pilhas; Software de visualização e
análise de dados; Estojo de proteção para transporte; Cabos USB de interface com GPS e PC; Um
batente para folha para reposição; Manual de utilização; garantia de 1 ano.

1 6.161,13 6.161,13 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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CONSUMO 196910 ACESSÓRIOS PARA
ESTUDO/TREINAMENTO

Caixa para armazenamento de microtubos (tipo eppendorf) com volumens de 1,5 mL a 2,0 mL.
Fabricada em polipropileno rígido, base com marcação alfa-númerica. Resistentes à temperaturas
entre -20ºC e +121ºC.

8 25,95 207,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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PERMANENTE 196910 ACESSÓRIOS PARA
ESTUDO/TREINAMENTO

Espectrofotômetro Ultravioleta-Visível. Características: HARDWARE: * Ótica : Feixe simples
monitorado. * Display: LCD 6" com iluminação LED. * Faixa de comprimento de onda: 190 a 1100
nm * Largura da banda espectral: 5 nm * Luz espúria : menor que 0.05% (220nm e 340nm) *
Exatidão de comprimento de onda: +/- 1.0 nm * Modos Fotométricos: ABS, % transmitância. *
Repetibilidade de comprimento de onda: +/- 0.3 nm * Velocidade de troca de comprimento de onda,
sem efetuar varredura : Aproximadamente 6.000 nm/min * Velocidade de varredura:
aproximadamente 9 a 1600 nm/min * Estabilidade da linha da base : menor que +/- 0.001 Abs/h *
Lâmpadas : halogênio e deutério * Inteface : USB SOFTWARE: * Modos fotométricos para leitura de
absorbância, % de transmitância, concentração ; * Métodos para análises quantitativas, curvas de
concentração. * Sistema de ampliação de escala após varedura de comprimento de onda. * Procura
automática dos picos (Pick peak) * Cinética: Cálculo da atividade das amostras após variação da
absorbância com o tempo, cálculo do valor de atividade enzimática. * Modo de Quantificação:
Medidas de 1a a 4a derivadas, 1-comprimento de onda, 2-comprimento de onda, 3-comprimento de
onda, quantificação automática de concentração usando fator-K * Quantificação de multi-
componentes: Até 8 componentes quantificados de uma vez, misturas bem como substâncias puras
podem ser usadas como padrões. * Biométodos: Quantificação de DNA/Proteína por média de
absorbância, concentração de DNA = K1 x A1 - K2 x A2, correção de background. Quantificação de
proteína pelos métodos Lowry, BCA, Biuret, CBB (Bradford) e UV. - Acompanham cubetas de quartzo
de 10 mm de caminho ótico. Modelo de referência: similar a marca Shimadzu, modelo UV-1280 ou
superior.

1 25.145,60 25.145,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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CONSUMO 196910 ACESSÓRIOS PARA
ESTUDO/TREINAMENTO

Cubeta de quartzo para trabalhos em espectrofotômetros e outros aparelhos ópticos (uso universal).
Caminho óptico de 10mm, volume aproximado de 3,4 mL, faixa de leitura de 190 a 2500 nm (UV e
visível), com duas facetas polidas, acompanha tampa; formato quadrado. Medidas: 45 x 12,5 x 12,5
mm.

6 105,95 635,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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PERMANENTE 34703 FORNO MICROONDAS 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. 1 523,33 523,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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PERMANENTE 138622 REFRIGERADOR
DUPLEX

Refrigerador doméstico grande com duas portas (tipo geladeira duplex). Capacidade mínima do
refrigerador: 310 litros. Capacidade mínima do congelador: 100 litros. Sistema no frost, frost free ou
auto defrost (refrigeração sem produção de gelo). Prateleiras em vidro temperado, pet cristal ou
material transparente atóxico de igual resistência. Faixa de classificação de eficiência energética no
PBE: A. Alimentação: 220V. Garantia mínima de 1 ano. Acompanha manual de instruções em
português.

2 2.338,18 4.676,36 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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PERMANENTE 196910 ACESSÓRIOS PARA
ESTUDO/TREINAMENTO

Container para Nitrogênio Líquido 10 L. Durável, tampa à prova de movimento; Base de fácil
manutenção; Força superior, construção em alumínio leve; Pescoço interno mais longo que reduz a
perda do nitrogênio líquido; Tampa com fechos; Sistema Químico Avançado de Retenção de Vácuo;
Isolamento perfeito; Capacidade: 8 litros; Acompanha pescador; Tempo de armazenamento estático
80 dias; Tempo de armazenamento em rotina 50 dias. Garantia mínima de 1 ano.

2 3.864,83 7.729,66 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

143
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 196910 ACESSÓRIOS PARA
ESTUDO/TREINAMENTO

Refratômetro Digital Portátil para medição de amostras. Faixa de medição de 0,0 a 93,00 % Brix ,
Temperatura de medição entre +10 a +75ºC. Precisão de medida: 0,2 % para mais ou menos.
Precisão de temperatura: +1ºC. Dimensões aproximadas: 55 x 31 x 109 mm. Com duas pilhas AAA.
Garantia mínima de 12 meses, contra defeitos de fabricação, a partir da data de entrega.

1 3.528,77 3.528,77 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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PERMANENTE 150525 BANCO

Banco giratório com encosto DESCRIÇÃO GERAL: Banco giratório com encosto, com base com
rodízios e altura regulável. Base giratória, com tubo central, estrutura em aço e sistema de
amortecimento para absorção de impacto. O sistema de rotação deve permitir o livre giro do
assento, sem atrito e ruídos. Sobre o tubo central deverá ser fixado mecanismo monobloco
contendo os dispositivos de regulagem de inclinação e suporte para encosto e assento. A base
deverá ter de 4 a 5 pás, em poliamida reforçada com fibra de vidro ou alumínio de alta resistência,
ambas na cor preta. As pás deverão ser apoiadas sobre rodízios duplos, em polipropileno ou similar,
com eixos e sistema de fixação em aço, com diâmetro mínimo de 50mm, para uso sobre piso com
qualquer revestimento. O assento deve ter regulagem de altura por dispositivo a gás, com curso de,
no mínimo, 120mm. Assento e encosto confeccionados em polipropileno, com espuma injetada
gomada e revestimento em courino ou similar. Deve ser adequado para uso por pessoas com peso
até 120kg e estar em conformidade com a NR-17 e a NBR/ABNT 13.962. MEDIDAS GERAIS MÍNIMAS
- MÓVEL PRONTO: Diâmetro do assento: 350 mm Altura regulável: 450-700 mm Encosto: 350x200
mm Garantia mínima 60 meses. O preço cotado deve incluir a montagem e manutenção durante a
vigência da garantia.

6 412,77 2.476,62 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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PERMANENTE 150056 MESA ESCRITÓRIO

MESA RETANGULAR. Dimensões: 200x600x740mm TAMPO Superfície sobreposta à estrutura. Em
madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC mínima de 2 mm
de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio ergonômico mínimo de 2,5 mm ,
conforme NBR 13.966:2008. Fixação às estruturas laterais da mesa através de parafusos de aço
autocortantes. PAINEL FRONTAL Painel frontal em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
melt, em todo seu perímetro. Fixado às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de
repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. ESTRUTURA Estruturas laterais metálicas em
chapa de aço estampado em forma elíptica, ou similar, com passagem de fiação e tampa metálica
com saque frontal, nas cores cinza, branco ou preto. Fixadas ao tampo através de parafusos, as
mesmas devem possuir niveladores para ajustes de possíveis irregularidades do piso. Todas
estruturas pintadas em epóxi aplicado pelo processo de deposição eletrostática com secagem em
estufa. Calha horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura
(mínimo), com furos para instalação de tomadas (energia, lógica e telefônica). Garantia mínima 60
meses. O preço cotado deve incluir a montagem e manutenção durante a vigência da garantia.
Apresentar: Certificação ABNT de Conformidade com a NBR 13.966:2008 Certificação ABNT de
Conformidade com a NBR 14.020:2002 e NBR 14.024:2004.

2 803,97 1.607,94 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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PERMANENTE 196910 ACESSÓRIOS PARA
ESTUDO/TREINAMENTO

Instrumento de dispersão completo de alta performance, acompanha suporte com base e haste,
grampo de fixação, elemento dispersor e motor. Esse dispersor (motor) é digital e utilizado para
homogeneização de volumes entre 1 e 2000 mL de água, o mesmo apresenta indicador de
velocidade digital (3000 a 25000 rpm) em LED e pode ser utilizado em diversas aplicações, como
análise de efluentes, reatores com ou sem vácuo e na homogeneização de fármacos. O motor desse
instrumento apresenta as seguintes características: voltagem de 100-120 ou 220-240 V, frequência
de 50/60 Hz, potência (entrada de energia) de 800 W, dimensões (largura de 87 mm; profundidade
de 106 mm e altura de 271 mm), peso (2,5 kg), ruído sem elemento dispersor (75 dB(A)),
viscosidade máxima (5000 mPas), temperatura ambiente admissível (5 - 40 ºC). O suporte com
base e haste apresenta as seguintes características: folha antiderrapante, diâmetro da haste do
suporte (16 mm), máximo de carga (5 kg), dimensões (largura - 200 mm; profundidade - 316 mm;
altura - 800 mm). O grampo de fixação apresenta as seguintes características: gama de
fixação/suporte (6 - 16 mm), faixa de fixação/braço de extensão (6 - 16 mm), material (alumínio
fundido). O elemento dispersor apresenta as seguintes características: faixa de trabalho (50 - 2000
mL), diâmetro do estator (25 mm), profundidade de imersão (40 - 165 mm), material em contato
com o meio (PTFE, AISI 316L), adequado para solventes, máxima temperatura (180 ºC).

1 8.997,00 8.997,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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PERMANENTE 196910 ACESSÓRIOS PARA
ESTUDO/TREINAMENTO

Colorímetro portátil para análise de alimentos. Especificações do equipamento: Cabeçote de
medição de cor: Sistema de iluminação/visualização D/0 (iluminação difusa/ângulo de visualização
de 0°; componente especular incluso) - (de conformidade com a JIS Z 8722; incluindo a refletância
regular); Detector: Fotocélulas De Silício (6); Faixa de medição: Y:0,01 a 160% (refletância); Fonte
de luz: Flash de Xenônio; Tempo de Medição: aproximadamente 1s; Intervalo mínimo entre
medições : aproximadamente 3 segundos; Desempenho das baterias: aproximadamente 800
medições; Áreas de medição/iluminação: 8/11 mm; Repetibilidade: Desvio padrão dentro de ΔE*ab
0,07 (quando a placa de calibração branca é medida 30 vezes a intervalos de 10 segundos);
Concordância entre instrumentos: ΔE*ab: Dentro de 0,6 Média de 12 cores BCRA Série II;
Observador: Corresponde ao observador padrão 2° da CIE de 1931 (x̄2λ, ȳλ, z̄λ); Iluminantes: C,
D65; Exibição: Valores de croma, valores de diferença de cor, exibição
APROVADO/AVISO/REPROVADO; Avaliação por tolerância: Tolerância de cor (tolerância retangular e
tolerância elíptica); Espaço de cor/dados colorimétricos: XYZ, Y x y, L *a*b*, Hunter Lab, L*C*h,
Munsell (apenas iluminante C), CMC (l: c), CIE1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI-Tw (apenas
iluminante D65), WI ASTM E313 (apenas iluminante C), YI ASTM D1925 (apenas iluminante C), YI
ASTM E313 (apenas iluminante C), I ASTM E313 (apenas iluminante C), Índice de Usuário (até seis
podem ser registrados no computador); Exibição: LCD com matriz de pontos de luz de fundo (15
caracteres x 9 linhas + 1 linha para o ícone de exibição); Interface: RS-0232C compatível (para
pocessador de dados/PC) Taxa de transmissã: 4800, 9600, 19200 (bps) configurado a 9600 bps
quando enviado de fábrica; Fonte de alimentação: 4 pilhas alcalinas tamanho AA ou baterias Ni-MH,
Adaptador AC 120V 50-60Hz (para América do Norte e Japão) AC230V 50-60Hz (para todo o mundo,
exceto América do Norte); Tamanho: 102 (L) x 217 (A) x 63 (P) mm; Peso: Aproximadamente 550g;
Temperatura de operação/faixa de umidade: 0° a 40°C, umidade relativa de 85% ou menos (a 35°C)
sem condensação. Esse colorímetro acompanha: - Um processador de dados (intervalo de exibição:
0.01 to 160.00% (refletância); iluminantes: C, D65; exibição: Valores de croma, valores de diferença
de cor, exibição APROVADO/AVISO/REPROVADO; espaço de cor/dados colorimétricos: XYZ, xy Y, L *
a * b *, Hunter Lab, L * C * h, Munsell (apenas iluminante C), CMC (l: c), CIE1994, Lab99, LCh99,
CIE2000, CIE WI • Tw (apenas iluminante D65), WI ASTM E313 (apenas iluminante C), YI ASTM YI
ASTM D1925 (only illuminant C), YI ASTM E313 (only illuminant C), D1925 (apenas iluminante C), YI
ASTM E313 (apenas iluminante C), Índice de Usuário (até seis podem ser registrados do cabeçote de
medição); tamanho: 100 (largura) x 73 (altura) x 255 (profundidade) mm. - Adaptador AC AC-A305; -
Cabo RS-232C (Cabeça-DP); - Tubo de Projeção de Luz e tampa protetora; - Placa de Calibração.

1 83.491,00 83.491,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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PERMANENTE 62995 GRADE ARADORA
Arado reversível hidráulico de 4 discos. 4 discos de 26" ou 28", que permita uma largura de trabalho
de 900mm a 1100mm. Para acoplamento nos 3 pontos do trator e seja compatível com um trator de
110cv.

1 16.847,24 16.847,24 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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CONSUMO 196910 ACESSÓRIOS PARA
ESTUDO/TREINAMENTO Copo para calibração de pulverizadores tratorizados. 4 248,33 993,32 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.
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PERMANENTE 150155 MÁQUINA PICADEIRA
ENSILADEIRA

Colhedora de forragem para as seguintes culturas: milho, sorgo, aveia e azevém. Com produção de
20 a 30 toneladas por hora. Características: - acionamento de giro e da bica hidráulico (atravésde
comando hidráulico) com 10 facas no rotor, três parafusos em cada faca, cinco lançadores
individuais, quatro rolos e o sistema de corte dos mesmos com seis facas em cada rolo, com opção
de corte 3/5.5/6/7/10/11/14/20 mm - rotação do rotor 1300 rpm - rotação da tomada de força 540
rpm - caixa de rolos articulável - caixa de troca de corte através de engrenagem em aço com pino
de segurança - com contra faca em aço inox ajustável - com acionamento do rotor através de
correia. - plataforma de 1,20 mts de corte com acionamento através da caixa de transmissão.

1 29.933,33 29.933,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

151
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 28266 LIQUIDIFICADOR

Liquidificador de laboratório, tipo Blender, capacidade de 1 litro e duas velocidades, possui controle
de velocidade por botão de operação a 18.000 a 22.000 rpm, com cronômetro mecânico de 3
minutos que possibilita o desligamento automático. Motor padrão 220 V, 1.9 A, 50/60 Hz. Estando
incluso um recipiente (jarra) de 1 litro em aço inox com tampa, e lâminas em aço inox (SS). Possui
marcação CE e um cabo de 1,8m. Deve estar incluso Mini jarra (tipo mini container) para
liquidificador de laboratório tipo Blender, volume de 37 a 110 ml, com tampa de PVC.

1 9.136,33 9.136,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

152
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 73482 CARRETA REBOQUE

Carreta agrícola nova, com capacidade de carga de 2000 kg, aro 13”, com 02 rodas de 4 ou 5 furos e
pneus 185/70/13. Dimensão da carroceria (CxLxh): 2,20m x 1,40m x 0,40m; Altura total= 1,20m,
altura do solo até o açoalho= 0,80m. Carroceria de madeira, açoalho e caixas devem ter 20 mm de
grossura e em madeira de garapeira ou roxinho. Chassis com chapa de 3/16” ou 4,8mm. Com seus
respectivos pinos e contra pinos. Com12 meses de garantia sem limite de horas. Entrega técnica.

1 9.060,00 9.060,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

153
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 46914 FRAGMENTADORA
PAPEL

Fragmentadora de papel, cd e cartão com cesto. Com acionamento e desligamento automático.
Capacidade mínima de folhas 06. Cesto com capacidade mínima de 11 litros. Abertura de entrada
aproximadamente 220mm. Voltagem 110~220v. Com modo reverso. Desligamento automático.
Com garantia mínima de 12 meses.

5 202,88 1.014,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 31/10/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
dos itens visa
atender
demandas de
infraestrutura
do campus,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino,
pesquisa e
extensão e os
setores
administrativos
da instituição.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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Materiais
e
Serviços

CONSUMO 260053 ANTENA REDE
VOLEIBOL

Antena oficial para Rede de Voleibol (par): Material: em fibra de vidro; Altura: 1m e 80 cm; Largura:
0,10 m Cor: vermelho e branco; Peso: 300g. 1 102,38 102,38 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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155
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 263897 APITO
Apito - plástico para árbitro material não tóxico, composto por um corpo de policarbonato forte com
a tecnologia Cmg integrada. Com câmera dupla de tecnologia pealess, borracha flexível. Decibéis:
110 decibéis. Garantia do fabricante: Contra defeito de fabricação.

5 112,80 564,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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156
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 359030 ARCO DE GINÁSTICA
RÍTMICA ( BAMBOLÊ ) Arco para ginástica rítmica em PVC de alta resistência, 78cm, encapado com fita auto adesiva. 10 49,92 499,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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157
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 359030 ARCO DE GINÁSTICA
RÍTMICA ( BAMBOLÊ ) Arco para ginástica rítmica em PVC de alta resistência, 88cm, encapado com fita auto adesiva. 10 51,82 518,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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158
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola de borracha número 3 para frescobol e tacobol. 20 16,30 326,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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159
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 59161
APARELHO APOLO DE
GINÁSTICA /
COMPONENTES

Banco de wells portátil; estrutura em MDF de 18 mm; altura 31 cm; comprimento 64,5 cm; largura
40 cm; espessura 2 cm e peso 3,400 kg. 1 423,25 423,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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160
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 59161
APARELHO APOLO DE
GINÁSTICA /
COMPONENTES

Banco Sueco em madeira de reflorestamento maciça de qualidade, 4 metros de comprimento,
bordas arredondadas ou encabeçadas e Verniz ecológico a base de água. 1 1.042,78 1.042,78 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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161
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 224698 BICO ENCHER BOLA Bico de borracha para bomba de encher bola, compatível com a bomba fornecida. 10 3,50 35,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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162
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 112330 BLOCO PARTIDA PARA
CORRIDA

Bloco de partida com base central (armação rígida) de alumínio com 7,5 cm de largura. Apoios para
os pés de alumínio com revestimento de borracha. Ajustes de distância e inclinação. Possui travas
para pistas sintéticas e de carvão. Certificado pela IAAF.

2 54,97 109,94 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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163
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA
Bola Bosu (meia bola) para exercícios de propriocepção. Confeccionada em material de PVC,
antiderrapante e sistema anti-estouro. Suporta até 250 kg. Altura 33 cm, largura 40 cm,
profundidade 93 cm. Cor: grafite. Acompanha uma bomba de ar e alças extensoras.

1 439,57 439,57 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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164
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA
Bola oficial de beach soccer com 8 gomos. Câmara airbility. Miolo Slip System removível e
lubrificado. Sistema Termotec. Composição em PU Ultra 100%. Peso aproximado 420 a 450 g.
Circunferência 68 a 69 cm.

4 151,41 605,64 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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165
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola oficial de beach soccer, costurada, com 18 gomos, confeccionada com PU. Indicada para ser
usada em areia fofa. Tamanho 61 a 69 cm de diâmetro. Peso: 421 a 450g. Com miolo reversível. 1 133,76 133,76 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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166
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola de borracha iniciação número 8, infantil, com 40 a 42 cm, policolor, miolo reversível e
lubrificado, peso de 110 a 120g. 1 31,83 31,83 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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167
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola de borracha iniciação número 10. 15 35,62 534,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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168
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola de borracha iniciação número 12. 15 34,45 516,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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169
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola de espiribol, com diâmetro de 58 a 62 cm, peso 420 a 450 g, câmara butil, costurada, material
de PVC, miolo slip system removível e lubrificado. 5 111,23 556,15 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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170
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA
Bola de futsal, categoria adulto, circunferência 62 a 64 cm, peso 410 a 440 g, câmara: airbility,
colagem dos gomos: termofusion, composição dos gomos: PU, miolo substituível e lubrificado;
absorção de água: 0% , possui revestimento interno em fio duraxial.

15 180,07 2.701,05 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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171
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola de goalball, bola oficial, com sinos peso: 1250 g, com diâmetro 25 cm, material borracha com
sinos dentro. Cor: azul. 2 716,34 1.432,68 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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172
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola de medicine ball, peso 2 kg, confeccionada em borracha, com câmara airbility, forro multiaxial
e miolo slip system (lubrificada e substituível). Garantia 30 dias para defeitos de fábrica. Cor verde. 5 157,40 787,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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173
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA
Bola de medicine ball, sem alça, peso 3 kg. Bola de uso fisioterápico e para treinamentos
específicos. Matrizada, confeccionada de borracha com câmara airbility, forro multiaxial e miolo slip
system (lubrificado e substituível). Cor: amarela, garantia 30 dias para defeito de fábrica.

5 153,27 766,35 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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174
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA
Bola medicine ball COM ALÇA, peso 4 kg. Bola de uso fitoterápico e para treinamentos específicos.
Matrizada, confeccionada de borracha com câmara de airbility, forro multiaxial e miolo slip system
(lubrificado e substituível). Cor: laranja. Garantia 30 dias para defeitos de fábrica.

5 296,45 1.482,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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175
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola de medicine ball de uso fitoterápico e treinamentos de 4 kg, com câmera airbility matriciada de
borracha, com miolo slip system removível e lubrificada. 5 192,55 962,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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176
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA
Bola de medicine ball , sem alça, peso 5 kg, de uso fisioterápico e para treinamentos específicos.
Matrizada, confeccionada por borracha com câmara airbility, forro multiaxial e miolo slip system
(lubrificado e substituível). Cores: laranja. Garantia 30 dias para defeitos de fábrica.

5 263,00 1.315,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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177
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola de rugby profissional, confeccionada com borracha expandida, com diâmetro 65 a 67 cm, peso:
350 a 370 g, câmara butil, costurada, com miolo de borracha. 5 94,09 470,45 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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178
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 75078 BOLA DE TÊNIS DE
MESA

Bola de tênis de mesa com, no mínimo, três estrelas, material acetato celulóide, diâmetro 40mm.
Cor laranja. Embalagem com 6 unidades. 10 40,07 400,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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179
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola de vôlei de praia com costura twistlock, em couro sintético, com miolo removível e lubrificado.
Peso 280 g, circunferência aproximada 66 a 68 cm. Aprovado pela CBV e FIVB. 2 339,00 678,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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180
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA
Bola oficial de vôlei de praia com 12 gomos, câmara airbility, miolo slip system removível e
lubrificado. Aprovada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e gravada em sua estrutura a
aprovação. Composição em microfibra. Peso aproximado 260 a 280g.

2 198,90 397,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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181
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA

Bola de vôlei de praia, menor absorção de água, sem costura, pvc, 18 gomos, circunferência 65 a 67
cm, peso 260 a 280 g, câmera airbility (feita com borracha butílica, possui sistema de
balanceamento, com ótima resistência à retenção de ar. A válvula é composta de borracha natural e
sintética. O miolo é autolubrificado, removível e não envelhece. Com vedação altamente resistente
a diferentes condições climáticas e deformações mecânicas, com miolo slip system removível.

2 244,90 489,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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182
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 305578 BOLA BASQUETEBOL Bola oficial de basquete, feminino, matrizada, confeccionada com microfibra, tamanho 72 a 74 cm
de diâmetro, peso 510 a 565 g. Com selo da Confederação Brasileira de Basketball (CBB). 5 249,56 1.247,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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183
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 235502 BOLA BASQUETEBOL
Bola oficial de basquete, masculino, material borracha, circunferência 75 a 78 cm, peso 600 a 650g,
câmera airbility, miolo slip system removível e lubrificado. Com selo da Confederação Brasileira de
Basketball (CBB).

10 241,32 2.413,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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184
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA
Bola oficial de beach handball, tamanho masculino, matrizada, com 32 gomos, confeccionada com
borracha. Aprovada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHB), diâmetro 49 a 51 cm, peso
230 a 270 g, câmara airbility, costurada, material PU Ultra Grip Miolo, miolo slip system removível e
lubrificado.

1 118,92 118,92 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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185
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150563 BOLA FUTEBOL

Bola oficial de futebol de campo, aprovada pela FIFA e gravada em sua estrutura a aprovação,
termotec com 8 gomos, câmara airbility, termotec, acabamento PU ultra 100%, miolo slip system
removível e lubrificado, com diâmetro 68 a 70 cm, peso 440 a 480 g. Anexar o certificado de
oficialização com a proposta da respectiva categoria da federação Gaúcha ou Confederação
Brasileira.

5 127,60 638,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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186
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 335433 BOLA FUTSAL
Bola oficial de futsal, 11 gomos, câmara airbility, termotec, camada neogel, acabamento PU ultra
100%, miolo slip system removível e lubrificado, com diâmetro 61 a 64 cm, peso 410 a 440 g.
Anexar o certificado de oficialização com a proposta da respectiva categoria da Federação gaúcha
ou Confederação Brasileira.

20 193,13 3.862,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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187
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 335433 BOLA FUTSAL
Bola oficial de futsal, com 12 gomos, câmara airbility, termotec, acabamento PU, miolo slip system
removível e lubrificado, diâmetro 61 a 64 cm, peso 410 a 440 g. Anexar o Certificado de
Oficialização da Futebol de Salão (CBFS).

2 129,93 259,86 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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188
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 335433 BOLA FUTSAL Bola oficial de futsal, costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada em PU, diâmetro 61 a 64 cm,
peso 410 a 440 g, miolo reversível. 5 179,35 896,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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189
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 335433 BOLA FUTSAL Bola Oficial de Futsal, COM GUIZO, costurada à mão, com 32 gomos, confeccionada em PU,
diâmetro 61 a 64 cm, peso 410 a 440 g e miolo reversível. 1 126,75 126,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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190
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 335432 BOLA VOLEIBOL
Bola oficial de voleibol de quadra, material micro fibra, circunferência 65 a 67 cm, pressão 4 a 5 lbs,
peso aproximado 280 g, matrizada, com 08 gomos. Tecnologia dupla micro-ondulação, câmara de
butil e miolo reversível.

2 386,24 772,48 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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191
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 335432 BOLA VOLEIBOL

Bola oficial de vôlei adulto, diâmetro 65 a 67 cm, peso 260 a 280 g, colada, microfibra, nas cores
verde, azul e branco, com cobertura de microfibra, matrizada, com 16 gomos, com micro bolha.
Conter a expressão "vôlei oficial", logomarca da FIVB com a expressão "approved" na cor dourada e
deve apresentar código de barras. Com válvula miolo slip system removível e lubrificado, miolo
substituível, câmara airbility. Marca de referência: Penalty vôlei pro 7.0 ou com as mesmas
características técnicas ou superiores.

2 292,96 585,92 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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192
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA
Bola oficial de vôlei, com 18 gomos, confeccionada em micro fibra, com diâmetro 65 a 67 cm, peso
260 a 280 g, câmara airbility, matrizada, miolo slip system. Anexar o certificado de oficialização da
Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

20 240,36 4.807,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 49 / 58



193
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola para ginástica (pilates), dimensões 65 cm, capacidade 300 kg, acompanhamento bomba para
inflar, 02 pinos para ventil, 01 captador para bomba, 01 extrator de pinos. Garantia: 120 dias. 2 65,86 131,72 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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194
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola para ginástica (pilates), dimensões: 75 cm, capacidade 300 kg, acompanhando bomba para
inflar, 02 pinos para ventil, 01 captador para bomba, 01 extrator de pinos. Garantia 120 dias. 2 53,66 107,32 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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195
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola oficial para ginástica rítmica, material PVC, miolo de válvula calibrável, peso 300g, com 16 cm
de diâmetro. 2 41,87 83,74 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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196
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola oficial para ginástica rítmica, material PVC, miolo de válvula calibrável, peso 400 g, com 18 cm
de diâmetro. 5 38,67 193,35 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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197
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150168 BOLA HANDEBOL
Bola Oficial Profissional de Handball Pro tamanho H3L, costurada, com 32 gomos, confeccionada
com PU, costurada, miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility, diâmetro 58 a 60 cm,
peso 425 a 475 g.

2 202,57 405,14 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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198
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150168 BOLA HANDEBOL
Bola Oficial Profissional de Handball Pró, tamanho H2L, costurada, com 32 gomos, comfeccionada
com PU, miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility, com diâmetro 54 a 56 cm e peso
325 a 400 g.

30 177,63 5.328,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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199
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150805 BOLA ESPORTIVA Bola de pebolim. Cada bola com 3,5 cm de diâmetro. Blister com 6 bolas. 2 38,04 76,08 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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200
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 441481 TRAVESSA
Bolsa térmica contendo gel térmico ou não tóxico. Medidas: 15,8 X 23,5 cm, reutilizável, seladas e
não congela, podendo ser resfriada no freezer, aquecida no microondas ou na água quente. Para
aplicação de calou ou frio.

5 25,86 129,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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201
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150484 BOMBA Bomba para encher bolas - dupla ação, 1 mangueira, 2 bicos rosqueáveis (bomba de ar double
action). 5 23,30 116,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 562.536,62
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Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

202
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 24341 BÚSSOLA
NAVEGAÇÃO

Bússola para mapa, com régua, fabricada com plástico de alto impacto, ponteiro luminoso e líquido,
lupa, régua de 13 cm e cordão. 10 39,55 395,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA
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203
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 356718 CABO AÇO Cabo de aço para rede de voleibol, galvanizado, flexível com 1/8 de espessura, com laços de fixação
com nicropress ou similar, revestido em PVC, comprimento 20 metros. 2 89,96 179,92 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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204
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 151061 CORDA Cabo de guerra - Corda de Sisal com aproximadamente 4 mm de diâmetro, com 10 m de
comprimento e pinta emborrachada. 5 45,17 225,85 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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205
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 112836 CAIXA TÉRMICA
Caixa térmica com capacidade de 34 litros, Composição: isolamento com espuma de poliuretano e
dupla camada de pead (polipropileno de alta densidade), dimensões externas: boca 43 cm, base 37
cm, altura 41 cm, profundidade 29 cm, com alça externa com trava para facilitar o transporte,
suporte externo para 4 copos embutido na tampa.

2 82,61 165,22 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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206
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calça goleiro, MASCULINA, para futebol de campo, 100% poliéster, com reforço acolchoado nas
laterais e joelhos, elástico reforçado e cordão na cintura, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores:
branco, vermelho e verde. Obs: possibilidade de incluir mais cores.

2 65,60 131,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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207
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calça goleiro, FEMININA, futebol de campo, 100% poliéster, com reforço nas laterais e joelhos,
elástico reforçado e cordão na cintura, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e
verde. Obs: Possibilidade de incluir mais cores.

2 65,60 131,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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208
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calça goleiro, FEMININA, futsal, 100% poliéster, com reforço nas laterais e joelhos, elástico reforçado
e cordão na cintura, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde. Obs:
Possibilidade de incluir mais cores.

2 65,60 131,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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209
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calça goleiro, MASCULINA, futsal, 100% poliéster, com reforço nas laterais e joelhos, elástico
reforçado e cordão na cintura, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.
Obs: Possibilidade de incluir mais cores.

2 65,60 131,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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210
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calça goleiro, FEMININA, handebol, 100% poliéster, com reforço nas laterais e joelhos, elástico
reforçado e cordão na cintura, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.
Obs: Possibilidade de incluir mais cores.

2 65,60 131,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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211
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calça goleiro, MASCULINA, handebol, 100% poliéster, com reforço nas laterais e joelhos, elástico
reforçado e cordão na cintura, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.
Obs: Possibilidade de incluir mais cores.

2 65,60 131,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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212
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calção de linha, FUTSAL FEMININO, em tecido dry, 100% poliéster, técnica de impressão em transfer
sublimático (100% sublimático), gramatura 160 g, com forro 100% algodão, elástico reforçado e
cordão; numeração de 2 a 11, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.
Obs: Possibilidade de incluir mais cores.

12 85,10 1.021,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 11 / 100



213
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calção de linha, FUTSAL MASCULINO, em tecido dry, 100% poliéster, técnica de impressão em
transfer sublimático (100% sublimático), gramatura 160 g, com forro 100% algodão, elástico
reforçado e cordão; numeração de 2 a 11, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco,
vermelho e verde. Obs: Possibilidade de incluir mais cores.

12 66,24 794,88 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 12 / 100



214
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calção de linha, handball FEMININO, em tecido dry, 100% poliéster, técnica de impressão em transfer
sublimático (100% sublimático), gramatura 160 g, com forro 100% algodão, elástico reforçado e
cordão; numeração de 2 a 13, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.
Obs: Possibilidade de incluir mais cores.

12 85,10 1.021,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 13 / 100



215
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calção de linha, handball MASCULINO, em tecido dry, 100% poliéster, técnica de impressão em
transfer sublimático (100% sublimático), gramatura 160 g, com forro 100% algodão, elástico
reforçado e cordão; numeração de 2 a 13, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco,
vermelho e verde. Obs: Possibilidade de incluir mais cores.

12 66,24 794,88 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 14 / 100



216
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calção de linha, BASQUETEBOL FEMININO, em tecido dry, 100% poliéster, técnica de impressão em
transfer sublimático (100% sublimático), gramatura 160 g, com forro 100% algodão, elástico
reforçado e cordão; numeração de 1 A 12, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco,
vermelho e verde. Obs: Possibilidade de incluir mais cores.

12 85,10 1.021,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 15 / 100



217
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calção de linha, basquetebol masculino, em tecido dry, 100% poliéster, técnica de impressão em
transfer sublimático (100% sublimático), gramatura 160 g, com forro 100% algodão, elástico
reforçado e cordão; numeração de 1 a 12, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco,
vermelho e verde. Obs: Possibilidade de incluir mais cores.

12 66,24 794,88 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 16 / 100



218
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calção de linha, Voleibol FEMININO, em tecido dry, 100% poliéster, técnica de impressão em transfer
sublimático (100% sublimático), gramatura 160 g, com forro 100% algodão, elástico reforçado e
cordão; numeração de 1 a 12, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.
Obs: Possibilidade de incluir mais cores.

12 85,10 1.021,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 17 / 100



219
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Calção para Voleibol MASCULINO, em tecido dry, 100% poliéster, técnica de impressão em transfer
sublimático (100% sublimação), gramatura 160 g, com forro 100% algodão, elástico reforçado e
cordão, numeração de 1 a 12. Tamanha adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.

12 66,24 794,88 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 18 / 100



220
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150437 CALIBRADOR Calibrador digital para bolas de várias modalidades esportivas, emborrachado, cor preta. 1 138,00 138,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 19 / 100



221
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150708 CAMA ELÁSTICA
Cama elástica, tipo residencial (uso doméstico), cor preta, pintura eletrostática pó, material aço
carbono, peso suportado 120 kg, com 06 pés de sustentação, 32 molas e dimensões: 32 X 91 X
91cm.

15 230,00 3.450,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 20 / 100



222
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camisetas de linha para futebol FEMININO, com gola olímpica, confeccionadas em tecido dry, 100%
poliéster, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 160g,
numeração de 2 a 21, tamanho adulto PP, P, M, G, GG. Cores: branco, vermelho e verde. Obs:
Possibilidade de incluir mais cores.

12 37,33 447,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 21 / 100



223
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camisetas de linha para futebol MASCULINO, com gola olímpica, confeccionadas em tecido dry, 100%
poliéster, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação); gramatura 160g,
numeração de 2 a 21, tamanho adulto PP, P, M, G, GG. Cores: branco, vermelho e verde.

12 41,97 503,64 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 22 / 100



224
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta de linha para FUTSAL FEMININO, com gola olímpica, em tecido dry, 100% poliéster, técnica
de impressão em transfer sublimático (100% sublimação), gramatura 160g, numeração 2 a 11,
tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.

12 37,10 445,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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225
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta de linha para HANDBALL FEMININO, com gola olímpica, em tecido dry, 100% poliéster,
técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação), gramatura 160g, numeração de 2
a 13, tamanho adulto PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.

12 71,57 858,84 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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226
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta de linha para HANDBALL MASCULINO, com gola olímpica, em tecido dry, 100% poliéster,
técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação), gramatura 160g, numeração de 2
a 13, tamanho adulto PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.

12 71,57 858,84 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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227
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta manga curta goleiro para futebol FEMININO, com gola olímpica, em tecido dry, 100%
poliéster, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação), gramatura 160g,
numeração de 1 a 22, tamanho adulto PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.

2 51,34 102,68 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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228
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta manga curta goleiro para futebol MASCULINO, com gola olímpica, em tecido dry, 100%
poliéster, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação), gramatura 160g,
numeração de 1 a 22, tamanho adulto PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.

2 49,68 99,36 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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229
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta manga curta goleiro para futsal FEMININO, com gola olímpica, em tecido dry, 100%
poliéster, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação), gramatura 160g,
numeração de 1 a 22, tamanho adulto PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.

2 51,28 102,56 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 28 / 100



230
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta manga curta goleiro para futsal MASCULINO, com gola olímpica, em tecido dry, 100%
poliéster, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação), gramatura 160g,
numeração de 1 a 22, tamanho adulto PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.

2 49,66 99,32 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 29 / 100



231
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta manga curta goleiro para handebol FEMININO, com gola olímpica, em tecido dry, 100%
poliéster, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação), gramatura 160g,
numeração de 1 a 22, tamanho adulto PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.

2 49,68 99,36 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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232
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta manga curta goleiro para handebol MASCULINO, com gola olímpica, em tecido dry, 100%
poliéster, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação), gramatura 160g,
numeração 1 e 22, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.

2 51,25 102,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 31 / 100



233
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta para basquetebol FEMININO, com gola olímpica, em tecido dry, 100% poliéster, técnica de
impressão em transfer sublimático (100% sublimação), gramatura 160g, numeração 1 A 12,
tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.

12 43,96 527,52 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 32 / 100



234
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta para basquetebol MASCULINO, com gola olímpica, em tecido dry, 100% poliéster, técnica
de impressão em transfer sublimático (100% sublimação), gramatura 160g, numeração 1 a 12,
tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e verde.

12 42,29 507,48 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 33 / 100



235
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta para VOLEIBOL FEMININO, estilo regata, gola V, com frisos na gola, manga e laterais,
confeccionadas em tecido dry, 100% poliéster, técnica de impressão em transfer sublimático (100%
sublimação), gramatura 160g, numeração 1 a 12, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco,
vermelho e verde.

12 36,60 439,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 34 / 100



236
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150156 UNIFORME
PROFISSIONAL

Camiseta para VOLEIBOL MASCULINO, estilo regata, gola V, com frisos na gola, manga e laterais em
tecido dry, 100% poliéster, técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação),
gramatura 160g, numeração 1 e 22, tamanho adulto: PP, P, M, G e GG. Cores: branco, vermelho e
verde.

12 40,91 490,92 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 35 / 100



237
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 29866 CANELEIRA Caneleira anatômica para futebol de campo, em TPU com revestimento interno em espuma, meia de
calce em Fit Dry. Tamanho Único. Unidade: par. 20 41,56 831,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 36 / 100



238
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 436240 CARRINHO
TRANSPORTE

Carrinho retrátil para transporte de bolas, com estrutura dobrável em alumínio, bolsa em nylon,
rodas em PU com rotação em 360 °, dimensões aproximadas 53X53X87 (montado). Peso: 3,7 kg. 1 448,93 448,93 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 37 / 100



239
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIOS
DESPORTO

Cartão para árbitro profissional de futebol, contendo case em couro PU, os cartões amarelo e
vermelho são confeccionados em PVC laminado flexível, além de conter um mini lápis para
anotações no decorrer do jogo.

2 18,70 37,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 38 / 100



240
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 112305
APARELHO /
ACESSÓRIO -
ACONDICIONAMENTO
FÍSICO

Cinto de Tração Duplo: Descrição: 2 cintos, feitos em EVA, reforçados com fita de segurança com
duas fitas de velcro resistentes. 4 elásticos 80 cm Latex com mosquetão (material desenvolvido
especialmente para Fitness). Tensão Média- Forte (carga aproximada de 27k quando esticado) -
Comprimento do elástico: 80cm e esticado 140 cm (podendo variar para mais) - O grau de tração
oferecido pelo elástico, independentemente da cor do mesmo, a F/M aumenta com a quantidade de
elásticos- A circunferência abdominal pode chegar até 110 cm com segurança, sobrando 20 cm de
cada fita de Velcro.

2 137,30 274,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 39 / 100



241
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIOS
DESPORTO

Cola especial - para handebol profissional, lata 500 g. 10 156,30 1.563,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 40 / 100



242
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150997 COLCHÃO

Colchão de atletismo para salto em altura - Produto de alta qualidade. Indicado para treinamento e
competições sem exigência das dimensões oficiais. Medidas totais: 4,00 x 2,50 x 0,50 m. Módulos
feitos de espuma especial - poliuretano, densidade mínima D-26, com bolsões de ar, que
proporcionam uma aterrissagem suave com revestimento impermeável resistente. Alças de
transporte e respiro lateral. Top pad (manta superior) macia resistente aos pregos de sapatilhas.

2 6.199,92 12.399,84 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 41 / 100



243
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 139572 COLCHONETE
GINÁSTICA

Colchonete emborrachado com ilhós e viés; tamanho mínimo 90x50x3cm, cor preta. A densidade
deve ser de 60. 30 78,77 2.363,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 42 / 100



244
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150348 COLETE Colete em tecido, poliéster sem manga, com numeração nas costas de 1-20, tamanhos, P, M, G E GG,
com velcro nas laterais para adaptar o tamanho, na cor azul. 20 12,99 259,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 43 / 100



245
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150348 COLETE Colete em tecido, poliéster sem manga, com numeração nas costas de 1-20, tamanhos P, M, G E GG,
com velcro nas laterais para adaptar o tamanho, na cor cinza. 20 12,99 259,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 44 / 100



246
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150348 COLETE Colete em tecido, poliéster sem manga, com numeração nas costas de 1-20, tamanhos P, M, G E GG,
com velcro nas laterais para adaptar o tamanho, na cor laranja. 20 12,99 259,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 45 / 100



247
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150348 COLETE Colete em tecido, poliéster sem manga, com numeração nas costas de 1-20, tamanhos P, M, G E GG,
com velcro nas laterais para adaptar o tamanho, na cor roxo. 20 12,99 259,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 46 / 100



248
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150348 COLETE
Coletes - dupla face, com debrum aberto, com elástico lateral na parte inferior; confeccionados em
tecido dry, 100% poliéster; técnica de impressão em transfer sublimático (100% sublimação);
gramatura 160 g. Numeração de 1 a 20; Tamanho: GG; G; M; P; PP.

10 13,12 131,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 47 / 100
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Materiais
e
Serviços

CONSUMO 238708 CONE SINALIZAÇÃO Cone de sinalização, em PVC, com 50 cm de altura, na cor laranja e branco. 10 9,90 99,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 48 / 100



250
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 414171 CONE SINALIZAÇÃO Cone/chapéu chinês feito em polímero, dimensões aproximadas: 19 cm X19cm X 5cm, na cor azul. 20 2,21 44,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 49 / 100
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Materiais
e
Serviços

CONSUMO 414171 CONE SINALIZAÇÃO Cone/chapéu chinês feito em polímero, dimensões: 19 cm X 19 cm X 5 cm, na cor verde limão. 20 2,21 44,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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Materiais
e
Serviços

CONSUMO 414171 CONE SINALIZAÇÃO Cone/chapéu chinês feito em polímero, dimensões aproximadas: 19 cm X 19 cm X 5 cm, na cor
branca. 10 2,21 22,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 51 / 100
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Materiais
e
Serviços

CONSUMO 414171 CONE SINALIZAÇÃO Cone/chapéu chinês feito em polímero, dimensões aproximadas: 19 cm X 19 cm X 5 cm na cor
laranja. 10 2,21 22,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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Materiais
e
Serviços

CONSUMO 151061 CORDA
Corda - confeccionada em cordão de poliuretano 06 mm, anatômicas e semiflexíveis, em plástico
super resistente, contendo girador interno (fixado na manopla), que proporciona maior domínio
sobre a rotação do cordão. Comprimento de 2,40 m (M).

10 31,85 318,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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255
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 339800 CORDA DE PULAR Corda de pular (individual) em nylon com diâmetro externo de 3,5cm, com cargas de 1kg com
ponteiras fixas (não de rosca) confeccionado em pvc e revestido em EVA. 20 15,96 319,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 54 / 100



256
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 312416 CORDA Corda naval - para cabo de guerra, em polipropileno, pontas emborrachadas, com medidas de 10
metros, 38 mm de espessura. 1 261,92 261,92 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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Materiais
e
Serviços

CONSUMO 244084 FITA GINÁSTICA
RÍTMICA Corda para Ginástica Rítmica (GRD) 3 metros, seda sintética, diâmetro 12 mm. 5 18,02 90,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 56 / 100
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Materiais
e
Serviços

CONSUMO 261913 COTOVELEIRA
Cotoveleira Profissional de Futsal - com Tecnologia High Compress. Material: 70% Poliéster e 30%
Elastodieno / Material têxtil com espuma em EVA. Dimensões proximadas (circunferência x altura): P:
22-24cm x 21cm; M: 24-26cm x 21cm; G: 26-28cm x 21cm. Cor: preto. Garantia do fabricante contra
defeito de fabricação. (par)

2 59,59 119,18 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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Materiais
e
Serviços

CONSUMO 25496 CRONÔMETRO

Cronômetro Digital - aferido, progressivo e regressivo (formato 9H59M59S999), à prova d’ água,
unidade de medida: 1/1000 de segundos. Capacidade máxima de medição: 99 horas, 59 minutos, 59
segundos, 999 milésimos. Modos de cronometragem: tempo líquido, tempo de volta, tempo
intermediário, tempo de 1º à 100º lugar, capacidade para armazenar 100 memórias cada tela de
horas: horas, minutos, segundos, AM-PM, ano, mês, dia, e dia da semana, modo de exibição (12 e
24), registro fast lap que exibe a volta mais rápida entre todos os tempos armazenados na memória,
timer para intervalos, 12 alarmes/despertadores, contador de 0 a 99999, pulseira de resistência com
cordão em Nylon, manual em português.

10 38,30 383,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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Materiais
e
Serviços

CONSUMO 444777 DARDO PEÇAS E
ACESSÓRIOS

Dardo - oficial de duralumínio/aço de 600 g. Atende às especificações de um dardo oficial. Estrutura
de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto,
ação química etc). Dimensões e peso oficiais. Certificado pela IAAF.

1 319,53 319,53 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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261
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150259 DARDO PEÇAS E
ACESSÓRIOS

Dardo - oficial de alumínio/aço de 800 g. Atende às especificações de um dardo oficial. Estrutura de
duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação
química etc). Dimensões e peso oficiais. Certificado pela IAAF.

1 492,30 492,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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262
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150259 DARDO PEÇAS E
ACESSÓRIOS

Dardo de bambu, peso entre 500 a 800 g, com empunhadura de cordel e ponteira de ferro (pintada)
para treinamento ou competições. 5 95,22 476,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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263
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 134023 DISCO PARA
ARREMESSO

Disco de aço/fibra de vidro - 1,0 kg IAAF. Construção resistente, borda de aço galvanizado, resistente
à corrosão. Pratos leves, compostos de material sintético com fibra de vidro. 70% a 83% de peso nas
bordas. Certificado pela IAAF. Categoria: feminino (menor, juvenil e adulto).

1 168,16 168,16 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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264
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 134023 DISCO PARA
ARREMESSO

Disco de borracha 1 kg para atletismo, cor preto; composição borracha; medidas diametro: 18cm;
peso: 1kg; comprimento 0,18; largura 0,18; profundidade 0,02. 1 64,60 64,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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265
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 134023 DISCO PARA
ARREMESSO

Disco de borracha 2kg para atletismo. cor preto; composição borracha; medidas diâmetro: 22cm;
peso: 2kg; comprimento 0,22; largura 0,22; profundidade 0,03. 1 89,00 89,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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266
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 134023 DISCO PARA
ARREMESSO Disco frisbee profissional, diâmetro: 10.75 polegadas (27.3 cm). Peso 175 g, material: polietileno. 5 42,10 210,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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267
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 134023 DISCO PARA
ARREMESSO

Disco proprioceptivo inflável 34 cm comprimento:0,35 m largura: 0,35 m, altura: 0,06 m, Peso Líq.
1,3 Kg 1 79,04 79,04 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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268
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150158 ESCADA
Escada para treinamento de agilidade e coordenação motora. Confeccionada em nylon e
polipropileno, com 400 cm de altura e 47 cm de largura. Peso líquido aproximado, 1,2 kg. Garantia de
3 meses.

1 102,14 102,14 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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269
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 238545 ESTILETE GRD Estilete confeccionado em fibra de vidro, conificado no comprimento de 50 cm, com dispositivo
giratório na extremidade e proteção de borracha na base. 1 34,02 34,02 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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270
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 406787 EXERCITADOR
MUSCULATURA

Exercitador musculatura, tipo médio, aplicação faixa elástica, características adicionais resistência
gradativa, material borracha natural, largura 15 cm. 1 31,79 31,79 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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271
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 406787 EXERCITADOR
MUSCULATURA

Exercitador musculatura, tipo forte, aplicação faixa elástica, características adicionais resistência
gradativa, material borracha natural, largura 15cm. 1 31,08 31,08 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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272
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 326113 FAIXA Extensor (Rubber Band) - atóxica, padrão de 150 x aproximadamente 15 cm, na cor rosa, de
resistência leve. 1 42,75 42,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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273
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 326108 FAIXA Extensor (Rubber Band) - atóxica, padrão de 150 x aproximadamente 15 cm, na cor verde, de
resistência média. 1 51,76 51,76 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 72 / 100



274
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 326109 FAIXA Extensor (Rubber Band) - atóxica, padrão de 150 cm x aproximadamente 15 cm, na cor roxa, de
resistência forte. 1 55,28 55,28 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 73 / 100



275
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 405944 FAIXA Extensor (Rubber Band) - atóxica, padrão de 150 cm x aproximadamente 15 cm, na cor laranja, de
resistência extra forte. 1 51,79 51,79 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 74 / 100



276
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 237838 FITA GINÁSTICA
RÍTMICA Fita de 4 metros cetim ou tafetá para ginástica rítmica. 5 19,83 99,15 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 75 / 100



277
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 395937 GELO REUTILIZÁVEL Gelo - Reutilizável, Rígido, com embalagem de polietileno de alta densidade. Tamanhos que contém:
200 ml. Cor azul. 2 5,25 10,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 76 / 100



278
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 225199 JOELHEIRA
Joelheira - Oficial da Confederação Brasileira de Voleibol. Tamanhos referenciais aproximados: (L X
A). P: 11 x 20 cm. M: 12 x 21 cm. G: 13 X 22 cm. Composição: 95% poliéster e 5% elastano. Peso
aproximado: 50 g.

10 55,83 558,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 77 / 100



279
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 225199 JOELHEIRA
Joelheira Profissional de Futsal - com Tecnologia High Compress, revestida de nylon (poliamida), com
espuma de alta densidade. Composição: 70% Poliéster e 30% elastodieno. Dimensões aproximadas
(LxA): P: 14x25 cm; M: 15,5x25 cm; G: 16,5x25 cm. Cor: preto. Garantia do fabricante contra defeito
de fabricação.

5 71,60 358,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 78 / 100



280
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 30031 BRINQUEDO EM
GERAL

Jogo de baralho de cartas UNO. Recomendado para crianças e adultos a partir de 7 anos de idade e
número de jogadores pode variar entre 2 e 10 pessoas. Baralho composto por 108 cartas (19 cartas
azuis - de 0 a 9; 19 cartas verdes - de 0 a 9; 19 cartas vermelhas - de 0 a 9; 19 cartas amarelas - de 0
a 9; 8 cartas "Compra duas cartas" - duas de cada cor; 8 cartas "Salta" - duas de cada cor; 8 cartas
"Inverte" - duas de cada cor; 4 cartas "Muda de cor"; 4 cartas "Muda de cor e compra 4 cartas).
Material cartonado.

10 17,14 171,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 79 / 100



281
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 70491 JOGO / BRINQUEDO
PEDAGÓGICO

Jogo de bocha adaptada, confeccionada em couro, costurada à mão e com enchimento em grânulos
especiais de alta durabilidade, peso das bolhas entre 270 a 300 g e diâmetro 8,2 cm. 1 952,44 952,44 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 80 / 100



282
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 70491 JOGO / BRINQUEDO
PEDAGÓGICO

Jogo de bochas de material sintético, com 4 bochas de cor azul e 4 bochas de cor vermelha,
diâmetro: 112 mm – 115 mm, peso: 1.050 – 1.150, 1 bolim de material sintético, diâmetro 40 mm. 4 154,64 618,56 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 81 / 100



283
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 29912 JOGO XADREZ
Jogo Xadrez Braile Adaptado Para Deficiente Visual Medidas do tabuleiro: 40 x 40 x 3,3 cm. Itens
inclusos: estojo e tabuleiro de xadrez com 32 peças de plástico. Material: Mdf Produto com
certificação do INMETRO.

2 320,50 641,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 82 / 100



284
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 112305
APARELHO /
ACESSÓRIO -
ACONDICIONAMENTO
FÍSICO

Kit barreiras para salto e agilidade. 5 barreiras Alturas reguláveis das Barreiras: 20 cm a 30 cm. Cor:
verde. Material: PVC. 1 243,04 243,04 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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285
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 112305
APARELHO /
ACESSÓRIO -
ACONDICIONAMENTO
FÍSICO

Kit com 6 squezze, confeccionado em polietileno, capacidade mínima de 500 ml, com impressão de
silk em uma cor. 2 98,59 197,18 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 84 / 100



286
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 112305
APARELHO /
ACESSÓRIO -
ACONDICIONAMENTO
FÍSICO

Kit de badminton - contendo 4 raquetes, 2 volantes e 1 rede. 10 217,63 2.176,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 85 / 100



287
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 112305
APARELHO /
ACESSÓRIO -
ACONDICIONAMENTO
FÍSICO

Kit de badminton, 2 Raquete composição liga de alumínio, peso: 95 a 99 g., empunhadura
emborrachada G4; 3 peteca de nylon. Garantia: 01 ano. 10 64,98 649,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 86 / 100



288
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 350632 FITA MARCAÇÃO
ESPORTIVA

Kit fita de marcação para vôlei de praia, contendo 02 fitas de 8m, 02 fitas de 16m, 04 hastes de
metal para fixação na areia. Material: PVC. Largura da fita: 5 cm. Cor: Laranja. 1 118,11 118,11 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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289
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 433198 FITA MARCAÇÃO
ESPORTIVA

Kit de fitas para marcação Beach Soccer possuem medidas oficiais (28 m x 37 m). Em PVC na cor
preta, com largura da fita de 6,0 cm. 2 fitas de 28 metros, 2 fitas de 37 metros e 4 hastes de metal. 1 243,55 243,55 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 88 / 100



290
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 112305
APARELHO /
ACESSÓRIO -
ACONDICIONAMENTO
FÍSICO

Kit fita para quadra de Vôlei: Descrição: confeccionada em polietileno, medida oficial (8m x 16m),
largura da fita 6 cm, hastes de metal para fixação no solo. 1 162,53 162,53 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 89 / 100



291
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 66052 RAQUETE ESPORTIVA Kit de frescobol de madeira contendo duas raquetes e uma bola de borracha. 4 44,97 179,88 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 90 / 100



292
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 66052 RAQUETE ESPORTIVA Kit de takobol - material corpo madeira, com grip de EVA, tipo inteiriço, comprimento 70 cm, largura
0,06 cm, acabamento superficial pintado em preto, com bola e sacola. 10 79,93 799,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 91 / 100



293
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 112305
APARELHO /
ACESSÓRIO -
ACONDICIONAMENTO
FÍSICO

Kit Slackline - de 30 metros, 2 partes, fita com trama plana de 50 mm, tensão máxima 3 t, catraca
alongada com trava de segurança. 2 166,62 333,24 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 92 / 100



294
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 262030 LUVA PARA GOLEIRO
Luva de goleiro de futsal - profissional com dedos. Tipo de Corte: Rollfinger. Tecnologia: Aracnun.
Definição da Tecnologia: Material flexível com acabamento texturizado antideslizante. Munhequeira
elástica e fechamento com cinta de velcro duplo. Composição: Palma em Látex, dorso em PVC.
Tamanhos: 8, 9 e 10. Garantia do Fabricante: Contra Defeito de Fabricação.

2 169,90 339,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 93 / 100



295
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 112305
APARELHO /
ACESSÓRIO -
ACONDICIONAMENTO
FÍSICO

Martelo de atletismo (feminino) - de aço inoxidável 4 kg 95 mm para lançamento. Pode ser usado em
competições e treinamento. Cabeça com diâmetro de 95 mm com acabamento rígido de aço
inoxidável (resistente à ferrugem) e núcleo de chumbo, peso e diâmetro precisos, formato esférico,
equilíbrio perfeito e superfície totalmente lisa. Cabo de aço galvanizado com 3,2 mm de espessura e
982 mm de comprimento. Empunhadura curvada de 110 mm de comprimento e largura com suporte
e anel de aço e apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e empunhadura): 4,005 a 4,025
kg.

1 317,96 317,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 94 / 100
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Materiais
e
Serviços

CONSUMO 112305
APARELHO /
ACESSÓRIO -
ACONDICIONAMENTO
FÍSICO

Martelo de atletismo (masculino) - de aço inoxidável 7,26 kg 110 mm para lançamento. Pode ser
usado em competições e treinamento. Cabeça com diâmetro de 110 mm com acabamento rígido de
aço inoxidável (resistente à ferrugem) e núcleo de chumbo, peso e diâmetro precisos, formato
esférico, equilíbrio perfeito e superfície totalmente lisa. Cabo de aço galvanizado com 3,2 mm de
espessura e 987 mm de comprimento. Empunhadura curvada de 115 mm de comprimento e largura
com suporte e anel de aço e apoio de mão de alumínio. Peso total (incluindo cabo e empunhadura):
7,265 a 7,285 kg.

1 273,30 273,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 95 / 100
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Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 67288 MESA TÊNIS DE
MESA

Mesa de pebolim - produzida em madeira maciça com bonecos em alumínio coloridos, varões
embutidos (não passantes). Dimensões: altura:87,20cm x 81,00 cm de largura x 1,36 m de largura. 2 1.004,96 2.009,92 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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298
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 29807 EQUIPAMENTO DE
FUTEBOL

Mini trave de futebol confeccionado em aço carbono de 2" desmontável e rede em nylon, encaixes
da rede em polipropileno injetado. Medida aproximada: 90 x 60 cm, na cor branca. 2 281,91 563,82 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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299
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 248272
MONITOR
FREQÜÊNCIA
CARDÍACA

Monitor freqüência cardíaca - fonte alimentação bateria, componentes cinta transmissora ajustável e
relógio adaptador. 1 1.084,63 1.084,63 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 98 / 100



300
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIOS
DESPORTO

Mural Magnético de ferro galvanizado para aulas de Xadrez, com peças de 70 mm imantados em EVA
fixadas com imãs de neodímio. Dimensões: 800 mm x 800 mm, estrutura reforçada, com dobras de
2cm em cada borda. Tabuleiro tem, com casas medindo 9cm. Tabuleiro e branco e verde,
identificado com letras e números, observando as regras de Xadrez 34 Peças em EVA pretas e
amarelas (uma Dama extra de cada cor), em um.

1 273,00 273,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020
Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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301
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIOS
DESPORTO

Par de maças de 45 cm, em PVC, com conectáveis emborrachadas, para ginástica rítmica, peso 150
gramas. Cor a definir. 5 65,08 325,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020

Enviado
para o
ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul –
Campus Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido no
âmbito das
aulas de
Educação Física,
bem como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir a
qualidade do
ensino ofertado
aos estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os cursos
integrados e a
possibilidade de
preparação de
equipes para
participação de
atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto federal,
as quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 55.103,31
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Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

302
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 65927 PESO DE
GINÁSTICA Peso esférico para arremesso no atletismo, categoria menor, de 3 kg material ferro. Certificado pela IAAF. 2 76,52 153,04 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA
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303
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 65927 PESO DE
GINÁSTICA Peso esférico para arremesso no atletismo, categoria menor, 5 kg, material ferro. Certificado pela IAAF. 2 93,26 186,52 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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304
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 225232 PETECA
Peteca de Badmiton: Confeccionada em base de borracha e penas sintéticas, amortecedor para toque
macio, marcador branco para melhor visualização noturna. peso entre 4,7 a 6g, com altura da pena entre
6 a 7cm, do tipo oficial. Tubo com 6 unidades.

5 62,93 314,65 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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305
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Placar eletrônico esportivo para uso em ginásio, 1m x 1m, comporta partidas de vôlei, basquete,
handebol, futsal, comando completo com botões capazes de acionar individualmente cada campo do
placar de forma fácil, sirene integrada e estrutura metálica com alto acabamento, dígitos com
aproximadamente 20 cm de altura, visualização média de 50 m, comando universal para campos
numéricos.

1 12.132,66 12.132,66 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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306
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Placar de mesa com sistema articulado, marcação de 7 sets até 31 pontos, medidas do Marcador: ( 0,38 x
0,21 x 0,4 ) m. medidas da Embalagem: ( 0,63 x 0,41 x 0,6 ) m. garantia contra defeito de fabricação. 1 272,68 272,68 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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307
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Placar de mesa, uso profissional, estrutura com capas plastificadas, sistema articulado para facilitar o
transporte, caracteres em lâminas de PVC e marcação de 5 sets e 31 pontos. Medidas aproximadas: 38 cm
(comprimento) x 21cm (altura). Peso aproximado: 1,050 kg

1 254,80 254,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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308
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Plataforma para ginástica, material EVA, comprimento aproximado 85cm, largura aproximada de 30 a
33cm, altura aproximada 12cm a 15cm , características adicionais modelo ginástica, step. Step em E.V.A.
Plataforma antiderrapante de EVA resistente, anti-ruído. Peso aproximado: 4,2kg.

5 192,63 963,15 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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309
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Postes de atletismo para salto em altura - de aço IAAF. Par de postes rígidos de aço galvanizado para
treinamento e competições com bases quadradas de 45 cm. Sistema inteligente de medição com dois
tubos paralelos. Ajuste de altura até 2,60 m. Inclui dois suportes para barra com 6cm de comprimento e
4cm de largura em cada poste. Com rodas laterais que facilitam o transporte. Certificado pela Federação
Internacional de Atletismo (IAAF). Similar a marca Vinex.

1 3.493,63 3.493,63 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 8 / 60



310
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 65102
PRANCHETA
PARA
DESENHO

Prancheta magnética de basquetebol - medindo 30 cm de altura e 24 cm de largura, contendo 05
jogadores numerados azuis e 05 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01(pincel
atômico) com apagador e velcro, pesando 0,65 kg.

1 101,57 101,57 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 9 / 60



311
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 65102
PRANCHETA
PARA
DESENHO

Prancheta magnética de futebol de campo - medindo 30 cm de altura e 24 cm de largura, contendo 11
jogadores numerados azuis e 11 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01 (pincel
atômico) com apagador e velcro, pesando 0,65 kg.

1 97,93 97,93 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 10 / 60



312
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 65102
PRANCHETA
PARA
DESENHO

Prancheta magnética de futsal - medindo 30 cm de altura e 24 cm de largura, contendo 05 jogadores
numerados azuis e 05 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01 (pincel atômico)
com apagador e velcro, pesando 0,65 Kg.

1 99,27 99,27 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 11 / 60



313
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 65102
PRANCHETA
PARA
DESENHO

Prancheta magnética de handebol - medindo 30 cm de altura e 24 cm de largura, contendo 07 jogadores
numerados azuis e 07 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01 (pincel atômico)
com apagador e velcro, pesando 0,65 kg.

1 97,65 97,65 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 12 / 60



314
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 65102
PRANCHETA
PARA
DESENHO

Prancheta magnética de voleibol - medindo 30 cm de altura e 24 cm de largura, contendo 06 jogadores
numerados azuis e 06 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01 (pincel atômico)
com apagador e velcro, pesando 0,65 kg.

1 102,93 102,93 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 13 / 60



315
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Protetor do poste do voleibol oficial – confeccionado em laminado plástico, espuma 4 cm densidade 60.
Altura de 1,80 m. Garantia de no mínimo 12 meses. (PAR) 1 226,24 226,24 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 14 / 60



316
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 66052 RAQUETE
ESPORTIVA

Raquete de badminton. Composição: aço e alumínio Raquete de badminton, composição liga de alumínio,
peso: 95 a 99 g, comprimento 68cm. 1 36,69 36,69 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 15 / 60



317
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 66052 RAQUETE
ESPORTIVA

Raquete de tênis de mesa - modelo clássico, revestida de borracha e com 5 folhas. Madeira de alta
qualidade, lâmina de densidade média, com espessura de lâmina de 00,50 mm, comprimento máx. de 26
cm e largura de 15 cm. Peso aprox. de 187g e aprovada pela ITTF.

10 62,61 626,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 16 / 60



318
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 66052 RAQUETE
ESPORTIVA

Raquetes de tênis de mesa – em madeira, borracha dupla de 1,5mm em somente um lado, peso
aproximado de 175g. 4 46,27 185,08 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 17 / 60



319
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 67300 REDE
ESPORTE Rede de badminton; material poliéster/poliamida/pvc Tamanho 6,10m x 0,70m. 1 244,36 244,36 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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320
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 67300 REDE
ESPORTE Rede de basquete corrente, material aço, com 40 cm, com 10 pontas. 1 264,53 264,53 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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321
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 67300 REDE
ESPORTE

Rede de basquete com fio de seda 8,0mm (polipropileno), trançado e virgem. Com tratamento ANTI UV e
umidade, com franja. 2 81,44 162,88 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 20 / 60



322
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 67300 REDE
ESPORTE

Rede de basquete oficial; confeccionada em fio 3,0 de polipropileno de alta resistência; malha de 7,0cm;
tamanho: 0,45cm de diâmetro, 0,50cm de comprimento. 1 17,95 17,95 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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323
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 67300 REDE
ESPORTE

Rede de futebol de campo - fio de seda 6mm, confeccionadas com nó cerrado, tamanho 7,5 x 2,5m.
Formato colméia, malha 15x15cm. 1 521,33 521,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 22 / 60



324
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 67300 REDE
ESPORTE

Rede para futebol de salão oficial, fio de polipropileno (seda), com 4mm trançado, malha 12 x 12cm. Vista
frontal 3,20 x 2,10m, vista lateral 2,10 x 1,00 x 0,60m. (PAR) 1 153,03 153,03 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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325
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 67300 REDE
ESPORTE

Rede de futsal - fio de seda trançado 6mm, confeccionadas com nó cerrado, tamanho 3,20 x 2,10. Recuo
superior de 0,60m e inferior de 1m. Formato colmeia, malha 12x12cm. 1 208,76 208,76 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 24 / 60



326
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 67300 REDE
ESPORTE

Rede oficial de futsal - (par), medidas: 3,20m x 2,10m x 0,48m x 1m, malha 10 cm, confeccionada em
seda (polipropileno virgem), fio de no mínimo 8 mm de espessura, fio redondo, embalagem altamente
resistentes com zíper.

2 213,58 427,16 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 25 / 60



327
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 67300 REDE
ESPORTE

Rede de proteção para ginásio fabricada em polietileno virgem torcido de alta densidade (nylon) e em
forma de malhas fabricada de acordo com o prescrito nas NBR 16046 -1, NBR 16046 -2 e NBR 16046 -3.
Resistente à propagação de fogo. Requisitos mínimos: - Redes brancas de proteção esportiva, fixa, na
malha 10x10cm, fio de espessura de 4mm, confeccionada em fios torcido de polietileno virgem de alta
densidade. Cor Branca.

100 4,13 413,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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328
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 67300 REDE
ESPORTE Rede de tênis de mesa - medidas oficiais, c/ suporte de ferro. 2 105,23 210,46 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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329
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 67300 REDE
ESPORTE

Rede de vôlei de praia, cordão de polietileno trançado grosso com 2mm, cabo de polietileno 40 cm de
comprimento, 6 mm de espessura. Dimensões da rede: 9,75m (L) x 1,00m (A). 04 faixas de vinil na cor
amarela.

1 262,30 262,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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330
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 67300 REDE
ESPORTE

Rede Voleibol Oficial - Tamanho Oficial 9,5 x 1,00 M; 4 Faixas em Algodão e malha 10x10; Fio 2mm tecido
mmpp ( estilo SEDA); Modelo com porta antena; Voleibol profissional; Composição: 90% polipropileno 10%
Algodão.

1 246,69 246,69 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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331
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 212222 RELÓGIO
Relógio de Xadrez Analógico: Descrição: Corpo em plástico e pinos em metal. - tipo: analógico, mostrador
em acrílico com 2 marcadores; estrutura: confeccionado em plástico, botões de tempo em metal;
funcionamento: a corda.

20 160,00 3.200,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 30 / 60



332
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 151061 CORDA Rolo de corda - trançada de polipropileno, com no mínimo 100m, em cor branca, 6mm. 1 160,24 160,24 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 31 / 60



333
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 151061 CORDA Rolo de corda - trançada de polipropileno, com no mínimo 220m, em cor branca, 2mm. 1 51,51 51,51 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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334
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150577 SACO Saco, material de rede de polipropileno ou nailon, para transporte de 10 bolas. 1 40,92 40,92 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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335
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 70122
SACOLA DE
MATERIAL
ESPORTIVO

Sacola esportiva - para transporte de fardamento. Dimensões aproximadas 79 cm altura x 69 cm largura x
29 profundidade, material lona impermeável. 5 75,30 376,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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336
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Sapatilha para corrida de atletismo - provas de velocidade (100 à 400 m) e provas com barreiras,
fabricada em tecido sintético leve e de alta resistência, com proteção extra frontal, entressola em eva,
solado em borracha com prato de sete pregos em fibra plástica, velcro frontal para melhor fixação do
calçado ao pé, acompanha chave, 02 jogos de pregos (6 tipo agulha e 11 tipo pirâmide de no mínimo
10mm), peso: 130 a 180 g (de acordo com o tamanho), tamanho: nº 36 a 44.

4 254,67 1.018,68 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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337
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Sarrafo oficial para salto em altura (barra transversal), em fibra de vidro, com comprimento total de 4,00
(tolerância máxima de 2 cm para mais ou para menos), com extremidades duras e lisas, medindo 30 a 35
de largura e 15 a 20 cm de comprimento, peso máximo de 2 kg, com diâmetro da parte circular de 30 mm
(tolerância máxima de 1 mm para mais ou para menos), exceto nas extremidades, segundo regras da
IAAF.

2 356,63 713,26 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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338
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Suporte parede para bola de pilates. 1 45,23 45,23 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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339
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 29815
EQUIPAMENTO
DE
BASQUETEBOL

Tabela de basquetebol fixa, com estrutura em chapa perfilada #11 e #3/16 - SAE 1020", com fixação
eixos roscados 5/8" (08 pç); articulação por dobradiças feitas com trefilado 5/8" (roscado); requadro com
vidro, material chapa perfilada #3/16, #11#13 e ferro chato 3/8" x 1.1/2", fixação com parafuso
sextavado 1/2" (04 pç); Aro móvel chapa em aço carbono #3/16",16 e ferro mecânico 5/8", fixação
parafusos 3/8" (04 pç); articulação constituída de buchas e mancais; aro retrátil dotado de sistema de
molas denominado "plastiprene F" ou similar.

1 7.566,56 7.566,56 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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340
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Tábua proprioceptiva lateral; em madeira de compensado naval; piso de E.V.A; peso máximo permitido
250 kg. 1 171,45 171,45 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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341
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 61107 TABULEIRO

Tabuleiro de xadrez em napa com peças em PVC. Material: peças fabricadas em poliestireno de alto
impacto, maciças e laváveis. Tabuleiro confeccionado em napa, medindo 49 x 49cm e casas 5 x 5cm, com
números e letras nas bordas. Medidas das peças: Rei - 3,5cm/9,0cm (diâmetro/altura); Bispo - 3,0cm/
6,5cm; Torre - 3,0cm/ 5,3cm; Dama - 3,5cm/ 8,0cm; Cavalo - 3,2cm/ 5,5cm; Peão - 2,5cm/ 4,5cm. Tipo
tamanho oficial. Itens inclusos: 1 jogo de peças oficiais, 1 tabuleiro em napa e 1 sacolinha.

20 113,00 2.260,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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342
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 330590 TATAME

Tatame - de encaixe em placas de montar desenvolvidas em E. V. A, com dupla face. Tecnologia de
absorção de impacto com memória de retorno, alta densidade, superfície siliconada antiderrapante,
antialérgico,atóxico lavável e resistente a água, placas confeccionados com bordas denteadas para
encaixe sem necessidade de cola de acordo com as normas técnicas de federações de lutas marciais.
Dimensões: 1000 mm x 1000 mm x 40 mm. Com bordas e acabamentos. Todos os blocos na cor verde,
preta ou azul escuro. Similar a marca Yamamura.

50 98,47 4.923,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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343
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Tenda gazebo articulado 3x3 de tudo de aço e cobertura de poliéster com proteção solar para competições
esportivas ao ar livre. 10 412,70 4.127,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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344
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 70491
JOGO /
BRINQUEDO
PEDAGÓGICO

Times de futebol de botão - em acrílico maciço, contendo 1 time com 10 jogadores, 1 goleiro, 1 trave, 1
palheta, 2 bolas e distintivos. Obs.: Após o empenho, encaminhar diferentes. 10 54,96 549,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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345
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 377300 TATAME
Tatame - de encaixe em placas de montar desenvolvidas em E. V. A. E tecnologia de absorção de impacto,
lavável, antiderrapante, antialérgico e não absorvente do suor, confeccionados denteados nas bordas das
placas para encaixe sem necessidade de cola. Dimensões: 1m2. Espessura: 20mm. Com bordas e
acabamentos. Todos os blocos na cor verde, escuro ou azul escuro. Resistente à água. Atóxico.

20 84,18 1.683,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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346
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Trave para futsal oficial, confeccionada em tubo redondo, aço carbono, diâmetro de 3 polegadas, medida
interna 3 x 2 m, com requadro inteiriço em tubo 1 polegada (para caimento da rede), pintura em esmalte
sintético branca, inteiriça, sem buchas para o piso.

4 1.519,97 6.079,88 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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347
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 8907 TRENA Trena de precisão ate 50 metros - matéria prima: PVC; capacidade de medida: 150cm; escala: mm;
acessórios: trava de rebobinamento automático. 2 103,91 207,82 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado

para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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348
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Troca válvula - para bolas de diversas modalidades esportivas. 1 136,07 136,07 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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349
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150652
EQUIPAMENTO
/ ACESSÓRIOS
DESPORTO

Tubos pressurizados com três bolas cada para tênis oficial número 4. 5 34,93 174,65 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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350
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150161 UNIFORME
FEMININO

Uniforme feminino - uniforme esportivo feminino em tecido 100% poliéster, englobando: 16 (dezesseis)
conjuntos com camisetas manga curta + calção + par de meiões. Com numeração de 2 a 16, exposta na
camiseta (no peito na frente e centralizado nas costas) e no calção (na frente interior do lado direito).
Personalizado na camiseta, na frente (com o símbolo institucional do lado superior esquerdo do peito), na
manga direita (com a bandeira do brasil) e nas costas, acima da numeração (com o nome da instituição).
Personalizado no calção, na frente (com o símbolo institucional) do lado inferior esquerdo e nas costas
(com o nome da institucional). Pinturas em silk nas cores originais e disponíveis em modelos, cores e
tamanhos diversos.

2 735,40 1.470,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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351
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 19747 UNIFORME
MASCULINO

Uniforme Masculino - uniforme esportivo masculino em tecido 100% poliéster, englobando: 16 (dezesseis)
conjuntos com camisetas mangas curta + calção + par de meiões. Com numeração de 2 a 16, exposta na
camiseta (no peito na frente e centralizado nas costas) e no calção (na frente interior do lado direito).
Personalizado na camiseta, na frente (com o símbolo institucional do lado superior esquerdo do peito), na
manga direita (com a bandeira do brasil) e nas costas, acima da numeração (com o nome da instituição).
Personalizado no calção, na frente (com o símbolo institucional) do lado inferior esquerdo e nas
costas(com o nome da institucional). Pinturas em silk nas cores originais e disponíveis em modelos, cores
e tamanhos.

2 735,18 1.470,36 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

O Instituto
Federal do Rio
Grande do Sul
– Campus
Rolante
necessita
assegurar o
trabalho
desenvolvido
no âmbito das
aulas de
Educação
Física, bem
como
proporcionar
aos estudantes
participação e
vivência
esportiva por
meio de
atividades que
possam
garantir
direitos
fundamentais
como lazer,
esporte e
cultura. Este
serviço é
imprescindível,
tendo em vista
a necessidade
de se garantir
a qualidade do
ensino
ofertado aos
estudantes,
prevista no
Plano
Pedagógico de
todos os
cursos
integrados e a
possibilidade
de preparação
de equipes
para
participação
de atividades
externas como
campeonatos
municipais,
regionais,
estaduais,
torneiros
internos ao
campus e os
jogos do
instituto
federal, as
quais o
campus tem se
esforçado para
manter uma
participação
ativa e com
qualidade.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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352
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 4243

ASSINATURA
DE JORNAIS,
REVISTAS E
PERIODICOS

Ferramento eletrônica de pesquisa de preços. 1 7.990,00 7.990,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 15/03/2020 Enviado
para o ME

Esta aquisição
motiva-se pelo
fato de dar
celeridade aos
processos de
licitações
compras para
o IFRS/Campus
Rolante,
visando
atender todas
as orientações
da IN 03/2017
MPOG, da IN
05/2017
SEGES aliadas
a lei 8.666/93.
A contratação
dos serviços
do banco de
preços
também tem
por objetivo
obter acesso a
uma
ferramenta de
pesquisa e
comparação
de preços
praticados
pela
administração
pública que
dispõe de
vários
produtos com
seus
respectivos
preços e atas
(quando já
adjudicado ou
homologado)
oportunizando
na solução de
dúvidas e
questões que
requerem
maior
qualidade,
eficiência ou
urgência na
elaboração de
Editais e
formação de
preços e
valores
estimados.
Dispõe
também de
informações
importantes
relativas a
Valores de
Referência e
Atas de
Registro de
Preço
atualizadas.

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

353 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ABRAÇADEIRA Características técnicas mínimas: Velcro dupla face para fixação de Cabos; Dimensões: 2cm
X 3 mts; Cor preto; Garantia miníma de 12 meses. 10 20,00 200,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020

[TIC]
Devolvido
(UC)

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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354 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ABRAÇADEIRA PLÁSTICA Características técnicas mínimas: Abraçadeira plástica de Nylon; Produzidas em
material robusto e flexível, com ação de fechamento autotravante, sem retorno; Dimensões: 200 x 4,80
mm; Cor preta; Pacote com 100 unidades; Garantia miníma de 12 meses.

15 10,17 152,55 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Devolvido
(UC)

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

355 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ADAPTADOR Características técnicas mínimas: Adaptador 2P+T (dois polos + Terra) padrão Nema (antigo)
para NBR14136 (novo); Composição/Material: Corpo injetado em Polipropileno (PP) e contatos e pino em
latão; Carga máxima: 10A/250V; Garantia miníma de 12 meses.

40 6,24 249,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

356 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ADAPTADOR Características técnicas mínimas: Adaptador 2P + T (Padrão NBR14136 (novo) para padrão
Nema(antigo)); Composição/Material: Corpo injetado em Polipropileno contatos e pinos em latão; Corrente
Nominal: 15A; Tensão Máxima: 250V; Garantia miníma de 12 meses.

40 6,15 246,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

357 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ESPAÇADOR DE CABOS Características técnicas mínimas: Organizador de cabos em espiral flexível para
proteção e organização de fios e cabos; Deve possuir diâmetro de 3/4 polegadas (19,05mm); Deve ser na
cor preta; Diâmetro aproximado: interno 17mm e externo 20mm; Entregue em caixas ou bobinas ou rolos
de 50 metros. Garantia Mínima de 12 meses.

6 293,64 1.761,84 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

358 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

CABO REDE COMPUTADOR Características técnicas mínimas: Cabo de 4 pares trançados compostos de
condutores sólidos de cobre, 24 AWG, isolados em polietileno especial; Deve possuir capa externa em PVC
não propagante à chama; Deve possuir marcação sequencial métrica; Deve ser do tipo U/UTP (não
blindado) CAT.6 para instalações internas; Deve possuir taxa de transferência de dados:
10/100/1000Mbps; Deve ser compatível com conector RJ-45 macho CAT. 6; Deve ser fornecido em caixas
de 305 metros; Homologado pela Anatel; Garantia Mínima de 12 meses.

2 630,34 1.260,68 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

359 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

CONECTOR RJ45 Características técnicas mínimas: Conector RJ45 CAT. 6 macho para cabo de rede com 8
vias; Deve possuir corpo em termoplástico de alto impacto transparente não propagante a chama; Dever
ser compatível com cabo U/UTP CAT. 6 de 24 AWG; Deve ser fornecido em peça única; Padrão de
montagem T568A e T568B; Fornecido em embalagem com 100 unidades; Garantia Mínima de 12 meses.

5 85,22 426,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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360 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

CONECTOR RJ45 Características técnicas mínimas: Conector de Rede RJ45 FEMEA CAT 6, Corpo em
termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0). Vias de contato produzidas em
bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetro de níquel e 1,27 micrômetro de ouro. T568A/B
Montado em placa de circuito impresso dupla face. Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado,
padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG.

40 14,27 570,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

361 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ALICATE PUNCH DOWN Características técnicas mínimas: Alicate push-down 314B duplo impacto com
corte para inserção de cabo UTP CAT5 em keystone RJ45 fêmea e patch panel; Deve possuir regulagem de
pressão; Lâmina de inserção substituível; Garantia miníma de 12 meses.

1 30,15 30,15 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

362 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

TESTADOR DE CABOS UTP Características técnicas mínimas: Testador de cabos RJ11, RJ45, USB e BNC com
as seguintes características: Deve possuír LEDs de indicação e fácil visualização para o status do cabo e da
pinagem; Deve possuir verificação e indicação de cabo conectado, cruzado (crossover) aberto (sem
conexão) e curto-circuito; Verificação e indicação da pinagem correta dos cabos; Deve possuir indicação
por LEDs do nível de carga da bateria; Deve possuir avisos sonoros diferenciados para as verificações;
Deve possuir parte removível para ser usada na outra extremidade do cabo; Deve ser fornecida bateria de
9V para alimentação do equipamento; Deve possuir botão fisico de inicio do teste; Deve possuir
conectores do testador (fêmea): BNC, USB tipo B, RJ-11 de 6 pinos e RJ-45 de 8 pinos; Deve possuir
conectores do testador remoto (fêmea): USB tipo A, RJ-11 de 6 pinos e RJ-45 de 8 pinos; Deve possuir
garantia de 1 (um) ano;

1 119,42 119,42 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

363 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

PLACA DE REDE Características técnicas mínimas: Placa de Rede com velocidades de auto-negociáveis de
10/100/1000 mbps. PCI. 40 40,16 1.606,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado

para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

364 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

PATCH PANEL Características técnicas mínimas: Patch panel com 24 portas CAT 5E: Contém 24 portas para
RJ 45, Padrão CAT5E para racks 19 polegadas. padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG. 1 232,57 232,57 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020

[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

365 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

PATCH PANEL Características técnicas mínimas: Patch panel com 24 portas CAT6: Contém 24 portas para
RJ45, Padrão CAT6, para racks 19 polegadas, Estrutura de pontos para tráfego de voz, imagens e dados,
Material em termoplástico de alto impacto não propagante à chama, Painel frontal em aço de 1,4mm de
espessura e bordas com reforço para evitar empenamentos, Terminais de conexão cobre berílio, padrão
110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG.

3 719,76 2.159,28 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

Nº
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do
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(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 53 / 60



366 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ALICATE Características técnicas mínimas: Alicate de crimpagem com corpo anatômico e conectorização
de alta precisão. Suportar conectores CAT5 e CAT6. Cabo emborrachado. Cabeça Matriz de alta precisão.
Catraca para melhor pressão ajuste do conector. Lâmina removível. Haste em ferro fundido e corpo
anatômico. Produto em blister original do fabricante. Similar ao Alicate De Crimpar Rj-45 Rj-11 com
Catraca Crimpador Profissional Bestfer.

4 50,39 201,56 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

367 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

LOCALIZADOR CABO Características técnicas mínimas: Kit Localizador e Testador de Cabos RJ45
(Zumbidor), para localização, rastreamento e teste de cabos, mantendo a integridade física da estrutura
na qual se encontram com as seguintes características: Anti Interferência, Display de intensidade de sinal,
Rastreamento de fio telefônico e cabo Lan, Identifica fios em sistemas elétricos, Verifique condição de
cabo Lan, Teste de continuidade, Sonda de tensão DC, Flash LED.

3 406,20 1.218,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

368 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ANILHA Características técnicas mínimas: Anilha de identificação de cabos de rede; Compatível com Cat6;
Feito em PVC; Pacote com 100 peças, de 0 a 9, cada número com uma cor diferente, no padrão
internacional de cores.

5 83,71 418,55 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

369 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

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 transferência seja de 6 Gbps ou superior; Garantia mínima de 12 meses.

30 265,26 7.957,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

370 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

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.

2 346,66 693,32 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

371 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL Características técnicas mínimas: Capacidade: 2 TB, no mínimo; Interface: 1
(uma) USB 3.0, compatível com 2.0 e 1.1; Velocidade: 7.200 RPM, no mínimo; Fator de forma 2,5"; Buffer:
128 MB, no mínimo; Taxa de transferência da interface para USB 2.0: 480 Mbits/s e para USB 3.0: 4.8Gb/s;
Alimentação pela porta USB sem necessidade de cabos adicionais; Deve acompanhar: cabo USB; Garantia
Mínima de 12 meses.

4 378,53 1.514,12 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI
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372 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

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. 50 44,46 2.223,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado

para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

373 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

DISCO MAGNÉTICO Características técnicas mínimas: HD SAS 600GB 15K RPM, 6Gb/s, tamanho de 2,5' ou
3,5', não é necessário gaveta. Hot Plug. Compatível com Servidor Dell PowerEdge R710. Garantia mínima
de 12 meses.

2 3.003,38 6.006,76 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

374 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

DISCO RÍGIDO DE ESTADO SÓLIDO Características técnicas mínimas: HD SSD 2,5' 240GB SATA 3.0 (6GB/s)
compatível com SATA 2.0 (2GB/s) Leitura 550MB/s Gravação 490MB/s. Garantia mínima 12 meses. 2 457,90 915,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado

para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

375 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO Características técnicas mínimas: Cartão de memória SDHC 32GB -
95MB/S. características minimas: secure digital card de 32GB de capacidade e 95MB/S de velocidade de
leitura de dados e velocidade mínima de 60 MB/S para gravação de dados. característica essencial: classe
10.

1 100,11 100,11 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

376 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO Características técnicas mínimas: Cartão de memória. SD, SDHC,
SDXC. 32 GB de capacidade. Classe 10. 1 99,50 99,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020

[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

377 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

MEMÓRIA PARA COMPUTADOR Características técnicas mínimas: Padrão: Sem Buffer não-ECC UDIMM;
Pinagem: 240 pinos; Tipo: DDR3; Classificação: PC3-12800; Frequência: 1600 MHz; Capacidade: 4GB;
Latência CAS mínima: CL11; Tensão de operação: 1,5V; Garantia mínima: 12 meses.

30 295,48 8.864,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI
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378 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

MEMÓRIA PARA COMPUTADOR Características técnicas mínimas: Módulo de memória RAM RDIMM de 8GB
1333MHz, DDR3 SDRAM, DIMM 240 pinos, embalagem original do fabricante, garantia mínima de 12
meses. Compatível com servidor Dell PowerEdge R710.

2 762,56 1.525,12 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

379 TIC SERVIÇOS DE
TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

MEMÓRIA PARA COMPUTADOR Características técnicas mínimas: Módulo de memória RAM com no mínimo
2GB, frequência 667MHz, Dual Ranked DIMMs,BCC. Garantia mínima de 12 meses. Compatível com
servidores DELL Power Edge 2950.

2 400,63 801,26 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

380 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

MOUSE Características técnicas mínimas: Mouse com fio; Detecção de movimento à Laser; Resolução
mínima 1200 dpi; Conexão/interface USB sem a necessidade de qualquer adaptador; Deve possuir 2
botões para seleção (click) e um botão de rolagem (scroll); No tamanho normal, não serão aceitos Mouses
do tipo "Mini"; Deve ser fornecido com mouse-pad ergonômico; Na cor preta; Garantia mínima de 12
(doze) meses.

25 36,10 902,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

381 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

TECLADO Características técnicas mínimas: Padrão ABNT-2 com 107 teclas, com todos os caracteres da
língua portuguesa; Conexão/interface USB sem a necessidade de qualquer adaptador; Teclas Windows
logo (acesso ao menu iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão direito do
mouse); Regulagem de altura e inclinação do teclado; Deve ser fornecido com base ergonômica
compatível com o encaixe do teclado; No caso de fornecimento de teclas de desligamento, hibernação e
espera, as mesmas devem vir na parte superior do teclado. Na cor preta; Garantia mínima de 12 (doze)
meses.

25 48,53 1.213,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

382 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

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.

1 48,53 48,53 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

383 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ADAPTADORES WIFI USB Características técnicas mínimas: Interface: USB 2.0 no mínimo; Tipo de antena:
Interna; Padrão: 802.11n, compatível com os padrões 802.11b e 802.11g; Velocidade máxima de
transmissão: 300Mbp/s; Suporte a MIMO; Modos de operação: Ad-hoc, infra estrutural; Segurança: WEP
64/128/152, WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES); Garantia mínima: 12 meses.

15 43,00 645,00 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI
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384 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

CANETA ÓTICA Características técnicas mínimas: Laser Classe 2; Botões internos de apresentação de
slides; Alcance eficaz de quinze metros com tecnologia sem fio de 2,4GHz; Apontador a laser vermelho
com indicador de LED; Plug-and-play, não é necessário software; Receptor armazenável e estojo para
transporte; Indicador de energia das pilhas; Botão de ligar/desligar.

2 141,21 282,42 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

385 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

FONE COM MICROFONE Características técnicas mínimas: Fone de ouvido do tipo Headset Stereo; Com
controle de volume no cabo; Comprimento do cabo: 2m revestido de PVC; Microfone de haste; Suporte
para cabeça em material flexível e ajustável; Na cor preta e com garantia mínima de 12 (doze) meses.
FONE DE OUVIDO: lmofadas acolchoadas; Conexão: mini Jack 3.5mm (P2); Potência Máxima: 100mW RMS;
Resposta de Frequência: 20Hz 20Khz; Sensibilidade: 96dB ± 4dB; Driver: 40 mm; Impedância: 32 Ohms ±
15%; MICROFONE: Microfone redutor de ruído; Conector: 3.5mm (P2) de cor diferente do conector para o
fone de ouvido; Tipo Elemento: Condensador eletrônico; Direcionamento: Omnidirecional; Frequência de
Resposta: 50Hz 16KHz; Sensibilidade: -40dB ± 3dB; Material: Plástico de alta resistência.

30 80,82 2.424,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

386 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

CABO Características técnicas mínimas: Cabo de Dados SATA 3 - 45cm - Padrões suportados: SATA 1.0
(150MB/s), SATA 2.0 3Gb/s e SATA 3.0 6GB/s. Com trava no conector. 40 6,86 274,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020

[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

387 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

FITA PARA ROTULADOR Características técnicas mínimas: FITA LAMINADA, referência TZE 231, com
especificações mínimas: espessura 12 mm, 8 metros de comprimento; preto sobre branco; para rotulador
eletrônico marca BROTHER modelo P-Touch PT-1880.

20 101,66 2.033,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

388 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

LEITORA CÓDIGO BARRA Características técnicas mínimas: Leitor óptico de código de barra.
Especificações Técnicas: Leitor de óptico de código de barras, tipo pistola portátil com fio e com pedestal,
modo de leitura: com gatilho; padrão de leitura: varredura multilínea; profundidade do campo de leitura
(distância da boca até o código): pelo menos de 1 a 40cm; velocidade de leitura/decodificação: pelo
menos 100 varreduras por segundo, indicadores de leitura: sonoro e visual, raio de leitura (distância
leitor/berço): no mínimo 10m, taxa de transmissão de dados: 720 Kbps sistema ótico: laser ou fonte de luz
visível de pelo menos 650 NM, simbologias suportadas: pelo menos code 39/Full ASCII e Code128,
compatibilidade: pelo menos Windows XP Professional, configuração: plug and play e cabo universal,
interface do berço: USB, teclado e serial, alimentação de entrada: 5VDC, resistência a choque: no mínimo
1,5m de queda livre sobre superfície de concreto. Prazo de garantia: 01 ano.

2 254,52 509,04 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

389 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

CABO EXTENSOR Cabo extensor USB 2.0 High Speed de alta qualidade com filtro ferrite blindado nas duas
pontas para eliminação de interferências; cabo com revestimento de malha para inibir interferências; A
Macho X A Fêmea com cabo de no mínimo 2 metros de comprimento: Padrão USB 2.0 High-Speed.

2 20,36 40,72 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item
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para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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390 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO Características técnicas mínimas: Kit porca gaiola, parafuso M5
temperado, acabamento bicromatizado, zincadas brancas. 20 1,81 36,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado

para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

391 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

MALETA PARA FERRAMENTAS Características técnicas mínimas: Maleta organizadora para ferramentas
com: Alça em alumínio, 2 travas em aço galvanizado, 1 compartimento na tampa com 12 bandejas móveis
em plástico ABS e capacidade de carga de 14 kg. Medindo aproximadamente: 480x240x200mm.

2 230,77 461,54 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

392 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

JOGO DE FERRAMENTA Características técnicas mínimas: Jogo de chaves contendo: 5 chaves de Fenda:
6x38mm, 3x75mm, 5x100mm, 6x100mm, 8x200mm; 5 chaves Phillips: #2x38mm, 0x75mm, #1x100mm,
#2x100mm, #3x150mm; Jogo de chaves de fenda de precisão com 6 peças: 1 Chave Porta-Bits, 1
Magnetizador e desmagnetizador, 18 Bits de 25mm, 1 alicate meia cana 6', 1 alicate universal 6'.

2 150,03 300,06 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

393 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

PASTA TÉRMICA Características técnicas mínimas: Cor Branca levemente brilhante. Temperatura de
Trabalho -40 a 200 °C. Consistência Pastosa. Condutividade térmica 0,4 w/mk. Componente Básico
Silicone alto peso molecular. Exudação 0,4%. Bisnaga com 50g.

3 23,91 71,73 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

394 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ÁLCOOL ISOPROPÍLICO Características técnicas mínimas: Alcool isopropilico 500ml; embalagem com bico
aplicador. 2 18,37 36,74 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020

[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

395 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

SPRAY LIMPA CONTATO Características técnicas mínimas: Spray aerosol, 300ml, Indicado para Limpeza em
Contatos Elétricos e Componentes Eletrônicos de Motores, Computadores, Impressoras, Chaves Elétricas,
Potenciômetros, Injeção Eletrônica, Equipamentos Industriais.

8 18,09 144,72 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

Nº
Item
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Código
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396 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ESTANHADOR Características técnicas mínimas: Ferro de Solda Estanhador Soldagem Profissional,
Potência: 25w, Temp. Máx.: 410ºC, Voltagem: Bivolt, níquel-cromo, Ponta rosqueável, Tamanho: 210mm,
peso: 110g.

3 30,03 90,09 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

397 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ESTANHO Características técnicas mínimas: Estanho para solda, 60x40, fio de 1,0mm, peso: 500g. 4 85,42 341,68 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

398 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

SUGADOR DE SOLDA Características técnicas mínimas: Sugador de solda em alumínio. 3 25,23 75,69 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

399 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

TESTADOR Características técnicas mínimas: Chave de teste. Medições de tensão (V) e verificação de
polaridade. Medições de CA e CC 12 V, 36 V, 55 V, 110 V e 220 V. Visor digital e lâmpada de neon. Possui
clipe para cinto. Deve acompanhar estojo.

4 37,12 148,48 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

400 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

TESTADOR Características técnicas mínimas: Testador de Tensão e Corrente p/ Porta USB, Display 7
Segmentos de 4 dígitos, Faixa de Tensão: 3.5 ~ 7.0V, Faixa de Corrente: 0 ~ 3A. 2 34,90 69,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020

[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

401 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343

REDE
INFORMÁTICA
- PEÇA /
ACESSÓRIO

ADAPTADOR ADP-002BK Características técnicas mínimas: Cabo Adaptador do tipo VGA Femea para HDMI
Macho. 10 43,10 431,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020

[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens
têm por
finalidade
garantir
manutenção e
suporte para
as máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física
e tecnológica
do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada
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unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)
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externos
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orçamentária
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Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 119.031,35
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402 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO
CABO AUDIO Características técnicas mínimas: Cabo adaptador de áudio 3,5mm (Macho) P2
x 2 RCA (macho). Tamanho minimo 1,5 metros. 7 19,36 135,52 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado

para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

403 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO
CABO AUDIO Características técnicas mínimas: Cabo P10 Mono para 2 RCA. Tamanho mínimo
2 metros. 7 38,57 269,99 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020

[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

404 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO
CABO AUDIO Características técnicas mínimas: Cabo P10 (macho) x P10 (macho). Tamanho
mínimo 10 metros. 7 44,28 309,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado

para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

405 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

CABO HMDI 20 METROS Características técnicas mínimas: Cabo HDMI, 20 Metros,
Conectores: HDMI tipo A x HDMI tipo A - (Largura do conector: 2.3cm / Filtro 1.9cm).
Conectores Folheados A Ouro, Condutor Cobre Com Filtro Magnético, Revestimento Pvc, Alta
Velocidade de Transmissão: 10,2 Gbps – High Speed, Compatível com as Versões: 1.4, 1.3B e
Anteriores, Sinal De Vídeo Suporta Resoluções De 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p E
2160p, Garantina miníma de 12 meses.

30 106,66 3.199,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

406 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

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.

30 84,95 2.548,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

407 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA HDMI Características técnicas mínimas: Adaptador
Displayport para HDMI; Especificações técnicas: Transmissão de até 8.64 gigabits;
Resoluções de até 2560×1600; Compatível com todos os equipamentos com saída
DisplayPort; Conexões: 1x Displayport Macho; 1x HDMI Fêmea.

2 89,22 178,44 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

FL. 1 / 19



408 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

LÂMPADA RETROPROJETOR Características técnicas mínimas: Lâmpada projetor multimídia.
Tipo UHE. Módulo completo (com suporte). Potência: 245Watts. Vida útil aproximada de
2.500 horas. Aplicação: PROJETOR EPSON PowerLite 1960. Modelo ELPLP75. Original ou
compatível. Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

1 580,44 580,44 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

409 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

LÂMPADA RETROPROJETOR Características técnicas mínimas: Lâmpada para projetor
Multimidia Marca Epson modelos Powerlite W28+, W18+ e X24+ modelo da lâmpada
ELPLP78, número de referência V13H010L78. Nova. Vida útil mínima da lâmpada: 5.000
horas (modo normal); 6.000 horas (modo econômico). Embalagem lacrada de fábrica.
Garantia mínima de 06 (seis) meses contra defeitos de fabricação. Original ou compatível.
Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

1 621,82 621,82 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

410 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

LÂMPADA RETROPROJETOR Características técnicas mínimas: Lâmpada para projetor
multimídia, vida média 3000h, tipo UHE, aplicação projetor Epson Powerlite S8+ tensão
nominal 110v, potência nominal 170w, modelo da lâmpada Elplp54. original ou compatível.
Lâmpada completa, não será aceito somente bulbo.

1 480,89 480,89 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

411 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

CABO DE ENERGIA Características técnicas mínimas: Cabo de energia para computador;
Padrão NBR 14136 de 2P+T; Tensão máxima suportada: 250V; Corrente máxima suportada:
10A; Tamanho mínimo: 1,80 metros; Com selo de inspeção do INMETRO; Garantia mínima de
12 meses.

10 20,51 205,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

412 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

FILTRO LINHA Características técnicas mínimas: Potência máxima (para 220V): 2200VA;
Potência máxima (para 127V): 1270VA; Corrente máxima: 10A; No mínimo 6 tomadas
padrão ABNT NBR 14136; Protetor contra surtos: Varistor 4500A (92J); Comprimento mínimo
do cabo de entrada: 1,5m no padrão ABNT NBR 14136; Fusível de entrada: 10A e fusível
reserva; Tensão de entrada: bivolt automático 127V/220V; Chave liga-desliga com
sinalização luminosa; Caixa plástica anti-chama: Proteção RFI, EMI; Certificado INMETRO;
Garantia de 12 meses.

10 34,93 349,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

413 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

FILTRO LINHA Características técnicas mínimas: Filtro de linha, com no mínimo 4 tomadas
com 3 pinos tipo 2p + T. Tensão de alimentação 110V/220V. 10A. Interruptor Liga/Desliga.
Fusível de proteção e fusível reserva. Anti-chamas. De acordo com norma Nbr 14146.
Certificado Inmetro. Cabo de entrada no mínimo 5 metros de comprimento.

60 51,88 3.112,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

414 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO
RÉGUA DE TOMADAS Características técnicas mínimas: Régua de tomadas para rack
telecom, com 12 tomadas. Com cabo de 2,5 metros. 10A. 7 78,19 547,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado

para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)
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externos
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orçamentária
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de
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de
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Dependência
de outro
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Grau de
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Data
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do item
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para 

contratação ou
aquisição
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responsável
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415 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO FUSÍVEL Características técnicas mínimas: Fusível de Vidro AG20 / 5X20mm - 5A. 200 1,07 214,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

416 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO FUSÍVEL Características técnicas mínimas: Fusível de Vidro 5X20 - 10A 250v. 50 1,07 53,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

417 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO
BATERIA Características técnicas mínimas: Bateria primária, 7WHR, 1C, LITHIUM ION para
controladora PERC5/i. Compatível com servidor DELL PE 2950. 1 612,14 612,14 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020

[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

418 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO
BATERIA PARA NOTEBOOK Características técnicas mínimas: Tipo bateria Ion de Lithium,
Aplicação Notebook Dell Inspiron 14 3000 - Voltagem: 14.8V - Capacidade: 40W. 1 300,61 300,61 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020

[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

419 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO
BATERIA NOTEBOOK Características técnicas mínimas: Tipo bateria: Ion de Lithium, aplicação
notebook HP PROBOOK 6470b - voltagem: 10.8V - capacidade: 55Wh quantidade de células:
6 células.

1 294,29 294,29 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

420 TIC MATERIAIS
DE TIC 435132 BATERIA NÃO

RECARREGÁVEL
BATERIA Características técnicas mínimas: Bateria 9V alcalina (Dentro dos padrões
estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de 2008. Deve ser
certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado).

40 14,63 585,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

421 TIC MATERIAIS
DE TIC 435132 BATERIA NÃO

RECARREGÁVEL
BATERIA Características técnicas mínimas: Bateria 3V para placa-mãe, modelo CR2032
(Dentro dos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 401, de 4 de novembro de
2008. Deve ser certificada pelo INMETRO ou instituto por ele credenciado).

40 3,64 145,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada
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unitário

estimado
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Valor
total

estimado
(R$)
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externos
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422 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

BATERIA PARA NOBREAK Características técnicas mínimas: Bateria para nobreak Similar a
Unipower 12V 7,0 AH - F187 dimensoes 6,6cm / 15cm, Opera em larga faixa de temperatura:
-15 a 50ºC – Bateria chumbo-ácida regulada por válvula; Garantia do fabricante: 03 meses
contra defeitos de fabricação.

2 61,89 123,78 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Aprovado
(TIC)

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

423 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO
FONTE ALIMENTAÇÃO Características técnicas mínimas: Fonte ATX 600 WATTS Reais, com
certificado 80 plus bronze, conectores ATX 1, EPS 1, disquete 1, periféricos com quatro pinos
4, PCI-E 2, SATA 6. Tensão de entrada: 100V-10A / 240V-5A.

30 210,00 6.300,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

424 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

FONTE ALIMENTAÇÃO Características técnicas mínimas: Fonte de alimentação 870W
compatível com servidores Dell Poweredge R710 e homologada pela Dell. Hot Swap. Com
partnumber registrado. Entrada 100-240V / 50- 60HZ, com chaveamento automático.
Garantia de 6 meses.

1 3.034,01 3.034,01 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

425 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

FONTE ALIMENTAÇÃO características técnicas mínimas: Fonte de alimentação 670W
compatível com servidor Dell Poweredge 1950 e homologada pela Dell. Hot Swap. Com
partnumber registrado. Entrada 100-240V / 50- 60HZ, com chaveamento automático.
Garantia de 6 meses.

1 329,18 329,18 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

426 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO
FONTE ALIMENTAÇÃO Características técnicas mínimas: Fonte para notebook da marca
Hewlett-Packard (HP) modelo: Probook 6470b. PA-1650-32HB: Adaptador CA/CC; Series
PPP009L-E; HP Part No 608425-201; Entrada: 100-240V ~1.6A 50-60Hz; Saída: 18.5V 3,5A.

1 118,98 118,98 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

427 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

FONTE ALIMENTAÇÃO Características técnicas mínimas: Carregador/Fonte para Notebook
compatível com Notebook Dell 14 3000. Tensão de entrada 100 a 240V e tensão de saída
19V. Corrente de saída 3.6A.Com sistema de controle de tensão. Proteção contra sobrecarga
e excesso de corrente. Temperatura de operação de 0 a 40ºC. Diâmetro do Pino de 7.4mm –
5.0mm. Cabo de conexão AC certificado INMETRO.

1 251,20 251,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

429 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

FONTE ALIMENTAÇÃO Características técnicas mínimas: Fonte de alimentação compatível
com HP Compaq 6000 Pro AiO - entrada 100 - 240V - saída: 19V 7,89A. Com sistema de
controle de tensão. Proteção contra sobrecarga e excesso de corrente. Temperatura de
operação de 0 a 40ºC. Diâmetro do Pino de 7.4mm - 5.0mm. Cabo de conexão AC certificado
INMETRO. Garantia mínima de 1 ano.

1 274,61 274,61 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
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430 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

CÂMERA WEB Características técnicas mínimas: Webcam Full Hd com as seguintes
especificações, e recursos técnicos: Hd 720p, 10Mp, com Compactação de Vídeo H.264, e
Microfone Antiruído Certificado: RoHS; Lente de alta qualidade com foco automático de vinte
estágios; USB 2.0 de alta velocidade certificado (pronto para USB 3.0); Tecnologia de
compactação de vídeo H.264; Gravação de vídeo Full HD (até 1920 x 1080 pixels) com um
sistema recomendado; Clipe universal pronto para tripés que se ajuste a monitores de
laptop, LCD ou CRT; Videochamada HD de 720p (até 1280 x 720 pixels); Microfones duais
estéreos com redução de ruído automática Correção automática de pouca luz;
Videochamada Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels). Comprimento do cabo USB
mínimo: 1,8m; Campo diagonal de visão da lente (Diagonal FOV): 69º (mínimo); Resolução
(máx.), captura de imagem: até 10MP; 15 megapixels (com otimização do software); Captura
de vídeo: até 1.080P; Microfone: Mono; Foco inteligente e zoom digital; Sensor: foco
automático; Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft Windows XP / Vista / 7; Energia:
Não necessita de adaptador de energia (energizado pela interface). Acessórios: Guia do
usuário e CD de instalação. Modelo de referência: Webcam - Logitech C920 HD Pro, ou
similar.

1 457,24 457,24 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020 Enviado
para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

431 TIC MATERIAIS
DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA -

PEÇA / ACESSÓRIO

PLACA CONTROLADORA VÍDEO Características técnicas mínimas: DISPOSITIVO DE CAPTURA
DE VIDEO. Interface USB. Entrada HDMI, vídeo componente, 3.5mm (áudio). Saída HDMI,
3.5mm Etéreo. Suporte a resolução Full HD. Codec compatível com H.264 encoder.
Alimentação de energia via USB. Suporte a aplicações de streaming. Compatível com
Windows 8/7 (32/64 bit). Deve acompanhar cabos HDMI, USB e áudio. Avermedia Live Gamer
Portable C875, similar ou de mesmo padrão de qualidade.

1 814,97 814,97 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 14/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

432
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 1627 MANUTENCAO

REFORMA PREDIAL

Serviço de manutenção predial preventiva e corretiva, sob demanda, nos sistemas, redes e
instalações elétricas, telefônicas, lógicas, hidrossanitárias e de combate e prevenção a
incêndios, nos sistemas de proteção de descargas atmosféricas (SPDA) existentes, bem
como na reconstituição das partes civis afetadas, na forma estabelecida em planilhas de
serviços descritos no sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil –
SINAPI.

12 12.450,00 149.400,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 16/10/2020 Cadastrado
(UC)

O Campus
Rolante
necessita da
contratação de
empresa
especializada em
manutenção
predial para
atender suas
necessidades de
funcionamento
devido ao
campus não
possuir esse
profissional,
onde se faz
necessária
manutenção
preventiva e
corretiva na rede
elétrica,
instalações hidro
sanitárias, entre
outras
manutenções
para o bom
funcionamento
da instituição.

INFRAESTRUTURA

433
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 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.

12 4.150,00 49.800,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 16/10/2020 Cadastrado
(UC)

O Campus
Rolante
necessita da
contratação de
empresa
especializada em
manutenção
predial para
atender suas
necessidades de
funcionamento
devido ao
campus não
possuir esse
profissional,
onde se faz
necessária
manutenção
preventiva e
corretiva na rede
elétrica,
instalações hidro
sanitárias, entre
outras
manutenções
para o bom
funcionamento
da instituição.

INFRAESTRUTURA

434
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 5240

TRANSPORTE
RODOVIARIO -
VEICULOS

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.

10 950,00 9.500,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 30/10/2020 Enviado
para o ME

Atender as
necessidades de
serviços de
transporte aos
estudantes.

ENSINO

435
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 5240

TRANSPORTE
RODOVIARIO -
VEICULOS

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.

10 725,00 7.250,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 30/10/2020 Enviado
para o ME

Atender as
necessidades de
serviços de
transporte aos
estudantes.

ENSINO

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada
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unitário
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externos
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de
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Dependência
de outro
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Grau de
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Situação
do item
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para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável
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436
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 5240

TRANSPORTE
RODOVIARIO -
VEICULOS

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.

10000 5,18 51.800,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 30/10/2020 Enviado
para o ME

Atender as
necessidades de
serviços de
transporte aos
estudantes.

ENSINO

437 TIC MATERIAIS
DE TIC 150121 ´SERVIDOR ARQUIVO´ NAS/Storage 4 hd’s (baias) BlackArmor (sata 3.0 – usd 3.0 – nic time). 1 3.845,67 3.845,67 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 07/11/2020

[TIC]
Enviado
para TIC

Precisamos de
armazenamento
das imagens da
CFTV (por 30
dias em boa
resolução) para
recuperação em
momento
apropriado para
verificação de
fatos ocorridos
no Campus,
onde a cobertura
da vigilância não
é contemplada.

TI

438 TIC MATERIAIS
DE TIC 150347 DISCO RÍGIDO

REMOVÍVEL HD de 4 Tb Sata 3.0. 4 1.028,33 4.113,32 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 07/11/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Precisamos de
armazenamento
das imagens da
CFTV (por 30
dias em boa
resolução) para
recuperação em
momento
apropriado para
verificação de
fatos ocorridos
no Campus,
onde a cobertura
da vigilância não
é contemplada.

TI

439 TIC MATERIAIS
DE TIC 29718 TELEVISOR Televisão 32” de LED. 1 1.386,33 1.386,33 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 07/11/2020

[TIC]
Enviado
para TIC

Precisamos de
armazenamento
das imagens da
CFTV (por 30
dias em boa
resolução) para
recuperação em
momento
apropriado para
verificação de
fatos ocorridos
no Campus,
onde a cobertura
da vigilância não
é contemplada.

TI

440 TIC MATERIAIS
DE TIC 317671 FONTE ALIMENTAÇÃO

Fonte ATX 12 V, 500W Reais. Fonte ATX 500 Watts Reais, com certificado 80 plus bronze,
conectores ATX 1, EPS 1, disquete 1, periféricos com quatro pinos 4, PCI-E 2, SATA 6. Tensão
de entrada: 100V-10ª/240V-5ª. Chaveamento automático. Garantia mínima de 12 meses.

30 145,86 4.375,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/04/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Necessário para
manutenção e
expansão do
setor de TI, além
de atender as
demandas já
existentes.

TI

441 TIC MATERIAIS
DE TIC 338501 DISCO RÍGIDO

REMOVÍVEL

HD interno. 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 transferência seja de 6 Gbps ou superior. Garantia mínima de 12
meses.

35 331,62 11.606,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/04/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Necessário para
manutenção e
expansão do
setor de TI, além
de atender as
demandas já
existentes.

TI

442 TIC MATERIAIS
DE TIC 374416 ´MOUSE´

Mouse USB. Mouse com fio, detecção de movimento à laser, resolução mínima 1200 dpi,
conexão/interface USB sem a necessidade de qualquer adaptador. Deve possuir 2 botões
para seleção (click) e um botão de rolagem (scroll), no tamanho normal. Não serão aceitos
mouses do tipo “mini”. Deve ser fornecido com mouse-pad ergonômico, na cor preta.
Garantia mínima de 12 meses.

35 156,38 5.473,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/04/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Necessário para
manutenção e
expansão do
setor de TI, além
de atender as
demandas já
existentes.

TI

443 TIC MATERIAIS
DE TIC 451819 TECLADO

MICROCOMPUTADOR

Teclado USB. Padrão ABNT-2 com 107 teclas, com todos os caracteres da língua portuguesa,
conexão/interface USB sem a necessidade de qualquer adaptador, teclas Windows logo
(acesso ao menu Iniciar) e aplicação (acesso ao menu de atalhos: equivalente ao botão
direito do mouse), regulagem de altura e inclinação do teclado, deve ser fornecido com base
ergonômica compatível com o encaixe do teclado, no caso de fornecimento de teclas de
Desligamento, Hibernação e Espera, essas devem vir na parte superior do teclado. Cor
preta. Garantia mínima de 12 meses.

35 137,60 4.816,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/04/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Necessário para
manutenção e
expansão do
setor de TI, além
de atender as
demandas já
existentes.

TI

444 TIC MATERIAIS
DE TIC 323360 FILTRO LINHA

Filtro de Linha. Potência máxima (para 220V): 2200VA; potência máxima (para 127V):
1270VA; corrente máxima: 10ª, com no mínimo 6 tomadas padrão ABNT NBR 14136,
protetor contra surtos: Varistor 4500ª (92J), comprimento mínimo do cabo de entrada: 1,5m
no padrão ABNT NBR 14136, fusível de entrada: 10ª e fusível reserva, tensão de entrada:
bivolt automático 127V/220V, chave liga-desliga com sinalização luminosa, caixa plástica
anti-chama, proteção RFI, EMI e certificado INMETRO. Garantia mínima de 12 meses.

50 52,45 2.622,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/04/2020 Enviado
para o ME

Necessário para
manutenção e
expansão do
setor de TI, além
de atender as
demandas já
existentes.

TI

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável
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445 TIC MATERIAIS
DE TIC 393273 SWITCH

Switch Gerenciável Gigabit – 24 Portas. Equipamento tipo switch gigabit ethernet com
capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI. Deve ser fornecido com 24 portas
1000 Base-T para conexão de cabos de par metálico UTP com conector RJ-45. Deve ser
fornecido com 4 slots para conexão de transceivers SFP para fibras ópticas multimodo e
monomodo com velocidade de 1GbE. Estas portas devem ser de uso simultâneo com as
portas 1000 Base-T e não serão aceitas interfaces do tipo combo. Deve possuir 28 portas
ethernet ativas simultaneamente, não incluindo interfaces de empilhamento. Deve suportar
empilhamento através de interfaces dedicadas, com velocidade mínima de 40 Gbps,
configurado em forma de anel, formando pilhas de pelo menos 4 unidades e compatível com
os switches marca Cisco, modelo 2960S já existentes neste órgão. Deve empilhar com
switches PoE e não PoE. Os switches PoE devem prover alimentação conforme o padrão
802.3at, fornecendo até 30W por porta; Deve permitir a criação de links agrupados
virtualmente (link aggregation) utilizando portas de diferentes switches da pilha; Deve
possuir porta de console frontal para total gerenciamento local, com conector RS-232, RJ-45
ou USB; Deve possuir capacidade de vazão de pelo menos 100 mpps; Deve possuir
funcionalidade que permita o autodescobrimento do equipamento conectado na porta do
switch. Após este descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana as
configurações na porta (VLAN, velocidade, QoS) conforme o tipo de equipamento conectado.
A detecção do equipamento conectado deve ocorrer de forma automática; Deve permitir o
espelhamento do tráfego de uma porta (port mirroring) para outra porta do mesmo switch
ou para uma porta de outro switch que estiver na rede. Deve permitir ainda o espelhamento
de tráfego nos switches marca Cisco, modelo 2960S já existentes neste órgão; Deve possuir
Jumbo Frame de pelo menos 9000 bytes; Deve ser fornecido com capacidade instalada para
operar em conformidade com o padrão IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais,
permitindo a criação de no mínimo 1000 VLANs com IDs entre 1 e 4000; Deve implementar
roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4 interfaces roteáveis, permitindo a criação de
pequenos backbones; Permitir a descoberta de outros dispositivos na rede de forma
automática através do protocolo LLDP (IEEE 802.1AB) ou semelhantes; Deve possuir IGMP
snooping para controle de tráfego de multicast; Deve suportar Multicast VLAN, de forma que
o tráfego Multicast da rede seja isolado em uma VLAN diferente das demais. Deve
implementar MLD v1 e v2; Deve identificar automaticamente portas em que telefones IP
estejam conectados e associá-las automaticamente a VLAN de voz; Deve implementar
PVST+ ou Rapid PVST+ de forma a garantir a compatibilidade com os equipamentos Cisco já
existentes neste órgão; Deve implementar o padrão IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree)
com suporte a pelo menos 32 instâncias; Deve possuir priorização de pacotes (QoS) com 8
(oito) filas de prioridade por porta. Deve implementar a classificação de pacotes com base
em regras de ACL; Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com assinalamento de VLAN por
usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para usuários sem cliente IEEE 802.1x
instalado, deve possuir um portal Web interno ao equipamento para autenticação; Deve
possuir autenticação IEEE 802.1x de múltiplos usuários por porta para o caso de uplinks com
switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego dos usuários que se autenticarem será
permitido; Deve implementar criptografia de todos os pacotes enviados ao servidor de
controle de acesso e não só os pacotes referentes a senha; Deve permitir configurar quantos
endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta e permitir configurar qual ação será
tomada quando esta regra for quebrada: alertar ou desativar a porta; Deve permitir a
criação de listas de acesso (ACLs), internamente ao equipamento, baseadas em endereço IP
de origem, endereço IP de destino, portas TCP e UDP, campo DSCP, campo ToS e dia e hora.
Deve ser possível habilitar o log da ACL; Deve implementar IPv6 com as seguintes RFCs:
1981, 2373, 2460, 2461, 2462 e 2463; Deve permitir a configuração de DHCP Server e DHCP
Relay com suporte a múltiplas VLANs simultaneamente; Deve possuir DHCP Snooping para
eliminação de falsos servidores DHCP; Deve possuir análise do protocolo DHCP e permitir
que se crie uma tabela de associação entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da
máquina que recebeu o endereço e porta física do switch em que se localiza tal MAC, de
forma a evitar ataques na rede; Deve responder a pacotes para teste de rede, suportando no
mínimo as seguintes operações de teste: TCP connect e UDP echo. Caso o equipamento
ofertado não forneça essa funcionalidade, deve ser fornecida ferramenta capaz de prover
estas funcionalidades; Deve possuir o protocolo “Network Time Protocol” (NTP), autenticado,
para a sincronização do relógio com outros dispositivos de rede, garantindo a alta
efetividade e segurança na troca de mensagens com os servidores de tempo; Deve possuir
interface USB para manipulação de arquivos com firmware ou configuração localmente;
Deve permitir configuração/administração remota através de SSH e SNMPv3; Deve permitir a
criação de três níveis de administração e configuração do switch. Deve permitir a
autenticação de usuário de gerência em servidor RADIUS e TACACS; Deve implementar
tecnologia que colete amostras do fluxo de tráfego (flows) para fornecimento de estatísticas
e monitoramento da rede através dos protocolos Netflow; Deve implementar o mecanismo
mudança de autorização dinâmica para 802.1x, conhecido como RADIUS CoA (Change of
Authorization); Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor
externo (syslog), indicando a hora exata do acontecimento; Deve suportar o protocolo VTP
(Vlan Trunking Protocol) para compartilhamento de VLAN com os switches marca Cisco,
modelo 2960 já existentes neste órgão; Deve suportar o protocolo CDP (Cisco Discovery
Protocol) para descoberta da topologia da rede e de equipamentos vizinhos, compatível com
os equipamentos Cisco já existentes neste órgão; Deve ser fornecido com fonte de
alimentação interna com capacidade para operar em tensões de 110V e 220V com
comutação automática. Deve ser fornecido cabo de energia obedecendo o padrão NBR
14136; Deve suportar fonte de alimentação redundante; Gabinete padrão para montagem
em rack de 19", com altura máxima de 1U, incluindo todos os acessórios para o perfeito
funcionamento; Garantia de 36 (trinta e seis) meses com envio de peças/equipamentos de
reposição em até 3 dias úteis.

3 2.777,67 8.333,01 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 18/04/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Necessário para
manutenção e
expansão do
setor de TI, além
de atender as
demandas já
existentes.

TI

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)
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externos
Ação

orçamentária
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de
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de
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Dependência
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FL. 7 / 19



446 TIC MATERIAIS
DE TIC 448242 SWITCH

Switch Gerenciável Gigabit 48 Portas. Equipamento tipo switch gigabit ethernet com
capacidade de operação em camada 3 do modelo OSI; Deve ser fornecido com 48 (quarenta
e oito) portas 1000Base-T para conexão de cabos de par metálico UTP com conector RJ-45;
Deve ser fornecido com 4 slots para conexão de transceivers SFP para fibras ópticas
multimodo e monomodo com velocidade de 1GbE. Estas portas devem ser de uso simultâneo
com as portas 1000Base-T e não serão aceitas interfaces do tipo combo; Deve possuir 52
portas ethernet ativas simultaneamente, não incluindo interfaces de empilhamento; Deve
suportar empilhamento através de interfaces dedicadas, com velocidade mínima de 40
Gbps, configurado em forma de anel, formando pilhas de pelo menos 4 unidades e
compatível com os switches marca Cisco, modelo 2960S já existentes neste órgão. Deve-se
utilizar portas específicas para este fim, de uso traseiro. Caso seja opcional, a porta e cabo
de empilhamento não precisam ser fornecidos neste processo; Deve empilhar com switches
PoE e não PoE. Os switches PoE devem prover alimentação conforme o padrão 802.3at,
fornecendo até 30W por porta; Deve permitir a criação de links agrupados virtualmente (link
aggregation) utilizando portas de diferentes switches da pilha; Deve possuir porta de console
frontal para total gerenciamento local, com conector RS-232, RJ-45 ou USB; Deve possuir
capacidade de vazão de pelo menos 100 mpps; Deve possuir funcionalidade que permita o
autodescobrimento do equipamento conectado na porta do switch. Após este
descobrimento, o switch deve aplicar sem intervenção humana as configurações na porta
(VLAN, velocidade, QoS) conforme o tipo de equipamento conectado. A detecção do
equipamento conectado deve ocorrer de forma automática; O equipamento deve permitir
sua configuração automática com base em outro equipamento da rede, sem intervenção
humana, permitindo a sua rápida substituição. Ao ser ligado, o equipamento deve buscar
esta configuração em outro equipamento da rede, utilizando-se para isso parâmetros
fornecidos pelo DHCP; Deve permitir o espelhamento do tráfego de uma porta (port
mirroring) para outra porta do mesmo switch ou para uma porta de outro switch que estiver
na rede. Deve permitir ainda o espelhamento de tráfego nos switches marca Cisco, modelo
2960S já existentes neste órgão; Deve possuir Jumbo Frame de pelo menos 9000 bytes;
Deve ser fornecido com capacidade instalada para operar em conformidade com o padrão
IEEE 802.1Q para criação de redes virtuais, permitindo a criação de no mínimo 1000 VLANs
com IDs entre 1 e 4000; Deve implementar roteamento IP (Layer 3) com pelo menos 4
interfaces roteáveis, permitindo a criação de pequenos backbones; Deve permitir a criação
de links agrupados virtualmente (link aggregation); Permitir a descoberta de outros
dispositivos na rede de forma automática através do protocolo LLDP (IEEE 802.1AB) ou
semelhantes; Deve possuir IGMP snooping para controle de tráfego de multicast; Deve
suportar Multicast VLAN, de forma que o tráfego Multicast da rede seja isolado em uma VLAN
diferente das demais; Deve implementar MLD v1 e v2; Deve identificar automaticamente
portas em que telefones IP estejam conectados e associá-las automaticamente a VLAN de
voz; Deve implementar PVST+ ou Rapid PVST+ de forma a garantir a compatibilidade com
os equipamentos Cisco já existentes neste órgão; Deve implementar o padrão IEEE 802.1s
(Multiple Spanning Tree) com suporte a pelo menos 32 instâncias; Deve possuir priorização
de pacotes (QoS) com 8 (oito) filas de prioridade por porta. Deve implementar a classificação
de pacotes com base em regras de ACL; Deve possuir autenticação IEEE 802.1x com
assinalamento de VLAN por usuário e Guest VLAN para usuários não autenticados. Para
usuários sem cliente IEEE 802.1x instalado, deve possuir um portal Web interno ao
equipamento para autenticação; Deve possuir autenticação IEEE 802.1x de múltiplos
usuários por porta para o caso de uplinks com switches não gerenciáveis. Apenas o tráfego
dos usuários que se autenticarem será permitido; Deve implementar criptografia de todos os
pacotes enviados ao servidor de controle de acesso e não só os pacotes referentes a senha;
Deve permitir configurar quantos endereços MAC podem ser aprendidos em uma porta e
permitir configurar qual ação será tomada quando esta regra for quebrada: alertar ou
desativar a porta; Deve permitir a criação de listas de acesso (ACLs), internamente ao
equipamento, baseadas em endereço IP de origem, endereço IP de destino, portas TCP e
UDP, campo DSCP, campo ToS e dia e hora. Deve ser possível habilitar o log da ACL; Deve
implementar IPv6 com as seguintes RFCs: 1981, 2373, 2460, 2461, 2462 e 2463; Deve
permitir a configuração de DHCP Server e DHCP Relay com suporte a múltiplas VLANs
simultaneamente; Deve possuir DHCP Snooping para eliminação de falsos servidores DHCP;
Deve possuir análise do protocolo DHCP e permitir que se crie uma tabela de associação
entre endereços IP atribuídos dinamicamente, MAC da máquina que recebeu o endereço e
porta física do switch em que se localiza tal MAC, de forma a evitar ataques na rede; Deve
responder a pacotes para teste de rede, suportando no mínimo as seguintes operações de
teste: TCP connect e UDP echo. Caso o equipamento ofertado não forneça essa
funcionalidade, deve ser fornecida ferramenta capaz de prover estas funcionalidades; Deve
possuir o protocolo “Network Time Protocol” (NTP), autenticado, para a sincronização do
relógio com outros dispositivos de rede, garantindo a alta efetividade e segurança na troca
de mensagens com os servidores de tempo; Deve possuir interface USB para manipulação
de arquivos com firmware ou configuração localmente; . Deve permitir
configuração/administração remota através de SSH e SNMPv3; Deve permitir a criação de
três níveis de administração e configuração do switch. Deve permitir a autenticação de
usuário de gerência em servidor RADIUS e TACACS; Deve implementar tecnologia que colete
amostras do fluxo de tráfego (flows) para fornecimento de estatísticas e monitoramento da
rede através dos protocolos Netflow; Deve implementar o mecanismo mudança de
autorização dinâmica para 802.1x, conhecido como RADIUS CoA (Change of Authorization);
Deve permitir o envio de mensagens geradas pelo sistema em servidor externo (syslog),
indicando a hora exata do acontecimento; Deve suportar o protocolo VTP (Vlan Trunking
Protocol) para compartilhamento de VLAN com os switches marca Cisco, modelo 2960 já
existentes neste órgão; Deve suportar o protocolo CDP (Cisco Discovery Protocol) para
descoberta da topologia da rede e de equipamentos vizinhos, compatível com os
equipamentos Cisco já existentes neste órgão; Deve ser fornecido com fonte de alimentação
interna com capacidade para operar em tensões de 110V e 220V com comutação
automática. Deve ser fornecido cabo de energia obedecendo o padrão NBR 14136; Deve
suportar fonte de alimentação redundante;. Gabinete padrão para montagem em rack de
19", com altura máxima de 1U, incluindo todos os acessórios para o perfeito funcionamento.
Garantia de 36 (trinta e seis) meses com envio de peças/equipamentos de reposição em até
3 dias úteis.

1 3.251,67 3.251,67 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 18/04/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Necessário para
manutenção e
expansão do
setor de TI, além
de atender as
demandas já
existentes.

TI

447 TIC MATERIAIS
DE TIC 336829 ADAPTADOR Adaptador/Emenda para Cabo de Força C13 para C14. 15 19,97 299,55 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/04/2020

[TIC]
Enviado
para TIC

Necessário para
manutenção e
expansão do
setor de TI, além
de atender as
demandas já
existentes.

TI

448 TIC MATERIAIS
DE TIC 407815 CABO REDE

COMPUTADOR

Cabo de Rede CAT6 (305m) Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de
cobre, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Deve possuir capa externa em PVC não
propagante à chama; Deve possuir marcação seqüencial métrica; Deve ser do tipo U/UTP
(não blindado) CAT.6 para instalações internas; Deve possuir taxa de transferência de dados:
10/100/1000Mbps; Deve ser compatível com conector RJ-45 macho CAT. 6; Homologado pela
Anatel; Garantia Mínima de 12 meses.

2 435,30 870,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/04/2020 Enviado
para o ME

Necessário para
manutenção e
expansão do
setor de TI, além
de atender as
demandas já
existentes.

TI
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449 TIC MATERIAIS
DE TIC 442365 PATCH PANEL

Patch Cord com 2,5m CAT6. Deve possuir Certificação Anatel para componente, de acordo
com os novos requisitos vigentes; Performance para até 6 conexões em canal de até 100
metros; Excede as características TIA/EIA 568 C.2 para CAT. 6 e ISO/IEC 11.801; Contatos
dos conectores com 50 micropolegadas de ouro; Produzido com Cabo Fast-Lan Extra-flexível
U/UTP certificado pela Anatel; patch cord deverá possuir “boot” injetado nos dois
conectores, nas dimensões do conector RJ-45 Cat 6, na mesma cor do cabo, para evitar
fadiga no cabo e a desconexão acidental. O padrão de montagem deverá ser do padrão
T568A em ambas as extremidades. Garantia mínima de 12 meses.

100 29,67 2.967,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/04/2020 Enviado
para o ME

Necessário para
manutenção e
expansão do
setor de TI, além
de atender as
demandas já
existentes.

TI

450 TIC MATERIAIS
DE TIC 392456 MALETA FERRAMENTAS

Maleta de Ferramentas. Caixa plástica/maleta, em polipropileno com bandeja (s) e alça para
carregamento, para organizar, armazenar e transportar ferramentas, peças e acessórios em
geral. Com duas bandejas fixas e articuladas como divisórias removíveis ou uma bandeja
única removível. Comprimento mínimo da caixa plástica: 370 mm. Largura mínima: 220 mm,
altura mínima 180 mm. Capacidade de carga mínima: 5 kg. Modelo de Referência: Vonder.

1 38,65 38,65 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/04/2020 Enviado
para o ME

Necessário para
manutenção e
expansão do
setor de TI, além
de atender as
demandas já
existentes.

TI

451 TIC MATERIAIS
DE TIC 374931 ESTANTE RACK

Mini Rack. Tipo de parede; Padrão 19”; Com 7U; Tampas laterais removíveis com sistema de
travamento; Fabricados em chapa de aço; porta frontal com fechadura e chave e visor em
cristal transparente ou vidro temperado; planos de fixação no padrão 19” deslocáveis na
profundidade do rack; aberturas para passagem de cabos na parte superior e inferior;
tampas superior e inferior fixas; acompanha kit de parafusos e buchas para fixação na
parede; com acabamento em pintura eletrostática a pó; na cor preta. Garantia de 12 meses.

2 323,92 647,84 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/04/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

Necessário para
manutenção e
expansão do
setor de TI, além
de atender as
demandas já
existentes.

TI

452 TIC MATERIAIS
DE TIC 150699 ´MONITOR VÍDEO´

MONITOR DE VÍDEO - Monitor com as seguintes características: 1 - Tamanho (dimensão
diagonal): 23,8 polegadas ou superior; 2 - Formato: 16:9 Widescreen; 3 - Relação de
constraste: 1000:1 / 8000000:1 (dinâmico); 4 - Resolução mínima: Full HD (1080p) 1920 x
1080 a 60 Hz 5 - Distância entre pixels de 0.275mm ou menor; 6 - Suporte de cor: 16,7
milhões de cores; 7 - Brilho: 250cd/m2; 8 - Tempo de resposta: 14 ms (típico) ou menos; 6
ms (cinzento-a-cinzento) ou menos; 9 - Monitor LCD com retroiluminação LED; 10 - Painel
tipo IPS; 11 -Revestimentos da tela: Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating; 12 - Ângulo de
visão: 178º/178º (Horizontal/Vertical); 13 - Deve possibilitar ajuste de altura (12,5cm no
mínimo), rotação (pivô), inclinação (no mínimo 5 graus para frente ou 21 graus para trás) e
plataforma giratória. 14 - Padrões de conformidade: Plug and Play, VESA EDID, DDC/CI,
RoHS, DDC, TCO Displays, HDCP 1.4; 15 - Conexões: 1 DisplayPort (ver 1.2), 1 HDMI (ver
1.4), 1 VGA, 1 porta USB 3.0 upstream, 2 portas USB 3.0 (laterais) (incluindo 1 porta de
carregamento USB 3.0 BC1.2), 2 portas USB 3.0 (inferiores), 1 saída de fone de ouvido
combinada com entrada de microfone; 16 - Caixas acústicas embutidas: Dois alto-falantes
integrados de 5W no mínimo; 17 - Webcam integrada: FullHD de 2 MP com sensor
infravermelho. 18 - Gama de cores (típica): 83% (CIE 1976); 19 - Encaixe para suporte: VESA
(100 mm); 21 - Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) 22 - Devem ser entregues com o
monitor: Suporte para o mesmo, 1 cabo de alimentação, 1 cabo DP, 1 cabo USB 3.0
upstream, 1 cabo VGA, mídia de drivers e documentação (CD) e guia de instalação rápida;
23 - Garantia de no mínimo 36 meses; Modelo de referência: Dell P2418HZ.

5 1.343,67 6.718,35 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 26/10/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

As atividades de
divulgação,
projetos, eventos
entre outros
desenvolvimento
no Campus
Rolante, sejam
de naturezas
sistemáticas ou
pontuais,
requerem uma
constante
utilização de
recursos de boa
qualidade,
tornando-se
estratégicos e de
destacada
importância para
a devida
realização dos
mesmos com
excelência e
qualidade na
execução. O
diagnóstico atual
é nada favorável
para o bom
funcionamento
dos espaços,
com
equipamentos
defasados, em
quantidade
insuficiente ou
faltante isso
requer sempre
que necessário a
busca por
empréstimos ou
locação dos
mesmos,
gerando, desta
forma, gastos à
instituição. A
correção desse
diagnóstico
negativo faz-se
necessária
através da
aquisição dos
equipamentos,
gerando assim a
introdução de
novos recursos e
aparatos
tecnológicos
atualizados,
garantindo
adequação e
reaparelhamento
dos projetos e
atividades da
instituição.

TI

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável

FL. 9 / 19



453 TIC MATERIAIS
DE TIC 150551 GRAVADOR E

REPRODUTOR DE SOM

GRAVADOR SOM - Gravador de áudio portátil digital. Características: dois microfones
condensadores de alta qualidade com posição ajustável embutidos, gravação de até 4 tracks
simultaneamente, entradas XLR/Line in com Phantom Power para condensadores e
instrumentos, suporte de alta pressão sonora sem distorção, até 125dB SPL, função Peak
Reduction que estabelece um nível de sinal agradável e elimina picos, função de gravação
com Self Timer , três módulos de filtros para baixas frequências selecionáveis: 40Hz, 80Hz,
120Hz, função que acelera (x1.5) ou desacelera (x0.5) a faixa sem alterar o pitch, alinhador
de volume, equalizador, função Dividir/Delete, função Loop/Repetir, alta qualidade
24bit/96kHz WAV/BWF gravações lineares PCM ou ainda extensas gravações em MP3, grava
em MicroSD/MicroSDHC, entrada estéreo para microfones ou dispositivos line-in, saída
estéreo para fone de ouvido, funções Rec Mode, Mark Mode, Auto-Rec e Overdub, efeito
Reverb, tela LCD de 128x64 pixels com iluminação, conexão com computador através do
cabo USB 2.0, alimentado via baterias AA, alimentado via USB, ou opcionalmente pelo
adaptador AC, com buraco para fixar o tripod a unidade. Deve acompanhar cartão de
memória micro SD com no mínimo 2GB de armazenamento e cabo USB Mini para conexão
do produto ao computador. Garantia mínima de 12 meses. Tecnicamente equivalente ou
superior ao modelo de referência: Tascan DR-40 - https://goo.gl/YyJX26.

1 1.089,51 1.089,51 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 26/10/2020
[TIC]
Enviado
para TIC

As atividades de
divulgação,
projetos, eventos
entre outros
desenvolvidos no
Campus Rolante,
sejam de
naturezas
sistemáticas ou
pontuais,
requerem uma
constante
utilização de
recursos de boa
qualidade,
tornando-se
estratégicos e de
destacada
importância para
a devida
realização dos
mesmos com
excelência e
qualidade na
execução. O
diagnóstico atual
é nada favorável
para o bom
funcionamento
dos espaços,
com
equipamentos
defasados, em
quantidade
insuficiente ou
faltante isso
requer sempre
que necessária a
busca por
empréstimos ou
locação dos
mesmos,
gerando, desta
forma, gastos à
instituição. A
correção desse
diagnóstico
negativo faz-se
necessária
através da
aquisição dos
equipamentos,
gerando assim a
introdução de
novos recursos e
aparatos
tecnológicos
atualizados,
garantindo
adequação e
reaparelhamento
dos projetos e
atividades da
instituição.

TI

454 TIC MATERIAIS
DE TIC 41629 ESTABILIZADOR

TENSÃO

NOBREAK - Potência mínima 1200VA; Estabilizador interno; Filtro de linha interno; Autoteste
ao ser ligado, testando todos os circuitos internos, inclusive as baterias; Deve recargar
automaticamente as baterias, mesmo estando desligado; Deve permitir ser ligado na
ausência de rede elétrica; Led colorido no painel frontal indicando as condições de
funcionamento; Alarme audiovisual para eventos do equipamento; Proteção contra: curto
circuito no inversor, surtos de tensão entre fase e neutro, subtensão e sobretensão de rede
elétrica, sobreaquecimento no transformador, potência excedida com alarme e posterior
desligamento e descarga total das baterias; Porta fusível externo com unidade reserva;
Mínimo de 6 tomadas padrão NBR 14136; Bivolt: seleção automática de entrada 115-127 ou
220V~ e saída 115V~; Deve conter no mínimo 2 baterias 12 VDC / 5 Ah ou superiores,
devidamente instaladas internamente. Cor predominante preto; Garantia mínima de 01 ano
ou padrão do fabricante se for superior. Tecnicamente equivalente ou superior ao modelo de
referência: SMS 1200VA - 27392.

3 471,60 1.414,80 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 26/10/2020 Enviado
para o ME

Esses itens têm
por finalidade
garantir
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos
de TI, visando
melhorar e
atender a
estrutura física e
tecnológica do
IFRS/Campus
Rolante.

TI

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável

FL. 10 / 19



455 TIC MATERIAIS
DE TIC 13064 EQUIPAMENTO PARA

DETECCAO DE SOM
MICROFONE LAPELA - Microfone de lapela omnidirecional, uso em câmera e celular, cabo
mínimo de 6 metros, plug de 4 polos de 3,5 mm, com opção de ligar e desligar. Ref: Boya By-
M1.

1 129,96 129,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 26/10/2020 Enviado
para o ME

As atividades de
divulgação,
projetos, eventos
entre outros
desenvolvidos no
Campus Rolante,
sejam de
naturezas
sistemáticas ou
pontuais,
requerem uma
constante
utilização de
recursos de boa
qualidade,
tornando-se
estratégicos e de
destacada
importância para
a devida
realização dos
mesmos com
excelência e
qualidade na
execução. O
diagnóstico atual
é nada favorável
para o bom
funcionamento
dos espaços,
com
equipamentos
defasados, em
quantidade
insuficiente ou
faltante isso
requer sempre
que necessária a
busca por
empréstimos ou
locação dos
mesmos,
gerando, desta
forma, gastos à
instituição. A
correção desse
diagnóstico
negativo faz-se
necessária
através da
aquisição dos
equipamentos,
gerando assim a
introdução de
novos recursos e
aparatos
tecnológicos
atualizados,
garantindo
adequação e
reaparelhamento
dos projetos e
atividades da
instituição.

TI

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável

FL. 11 / 19



456 TIC MATERIAIS
DE TIC 236027 ´MICROCOMPUTADOR

PESSOAL NOTEBOOK´

MICROCOMPUTADOR COM MONITOR ACOPLADO, TIPO ALL-IN-ONE, contendo no mínimo:
PROCESSADOR - Intel core I5 (7ª geração); - Clock de 2,8 Ghz; - Memória cache total de 3MB;
- Tecnologia para operar 32 e 64bit. MONITOR - Tela LCD, Full HD, com dimensões mínimas
de 21.5”; - Suporte à resolução de 1920 x 1080; - Deve ser integrado ao gabinete de acordo
com formato ALL-IN-ONE MEMÓRIA - RAM DDR4, 8GB com possibilidade de expansão para
16GB. PLACA MÃE - Projetada e desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento
ofertado ou em regime de OEM, não sendo portando aceitas placas genéricas destinadas ao
mercado comum; - 1 saída fone de ouvido; - 1 entrada de microfone; - Conexão bluetooth; - 1
saída HDMI; - 1 entrada HDMI; - 1 entrada ethernet RJ45 (LAN); - 2 portas USB 3.0; - 2 portas
USB 2.0; - Leitor de cartão de multimídia. ARMAZENAMENTO - 1 disco rígido de 5400 RPM e
com capacidade de 1 TB. MOUSE/TECLADO - Mouse óptico USB ou PS/2 (caso seja PS/2 o
equipamento deverá possuir conexão compatível) e resolução mínima de 400 DPI; - Teclado
ABNT-2 de perfil baixo USB ou PS/2 (caso seja PS/2 o equipamento deve possuir conexão
compatível); SOFTWARE, COMPATIBILIDADE E DOCUMENTAÇÃO - Deverá possuir
compatibilidade com o sistema operacional Windows 10, Windows 8 e Windows 7; - Deverá
possuir compatibilidade com o sistema operacional Linux, suse, hat, debian, ubuntu ou
distribuição desenvolvida pela fabricante; - Deverá estar acompanhado de uma licença do
Microsoft Windows 10 Home 64 bits, em português do Brasil, com a respectiva etiqueta de
autenticidade afixada ao gabinete do equipamento; - O fabricante deve disponibilizar no seu
respectivo website, donwload gratuito de todos os drivers de dispositivos, Bios e firmware
para o equipamento ofertado. FONTE DE ALIMENTAÇÃO - faixa de tensão de entrada de
100vac à 240vac à 60hz com seleção automática de tensão, capaz de sustentar a
configuração máxima do equipamento; - Cabo de força padrão ABNT NBR – 14136 – 2002.
REDE - Gigabit ethernet 10/100/1000mbit/s. ÁUDIO - alto-falante interno amplificado estéreo,
com potência mínima de 2w, conectado à saída de som interno de placa mãe (o alto falante
em questão não é o buzzer da placa mãe, mas um substituto às caixas de som externos); -
este conjunto de som interno deve ser a principal fonte de som do equipamento sendo
possível a reprodução de áudio sem a conexão de nenhum dispositivo externo (não serão
aceitas quaisquer adaptações sobre o gabinete original para se atingir essa exigência)
GABINETE - Padrão ALL-IN-ONE, com CPU e monitor integrados em único componente não
sendo aceito adaptações para essa funcionalidade, e possuir botão liga/desliga. OUTROS
REQUISITOS - Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem
ser do mesmo fabricante ou em regime OEM, e terem graduações neutras nas cores preta,
cinza ou grafite e manter o mesmo padrão de cor; - Informar marca e modelo dos
componentes utilizados na solução e apresentar prospecto com as características técnicas
do equipamento comprovando-os através de certificados, declarações manuais técnicos,
folders, e demais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes; - Todos os equipamentos
deverão ser idênticos, ou seja, todos os componentes externos e internos com os mesmos
modelos e marca; - Todos os componentes do produto deverão ser novos (sem uso, reforma
ou recondicionamento) e não deverão estar fora de linha de fabricação, pelo menos, nos
próximos 90 (noventa dias); - Não serão aceitos adaptadores como forma de garantir as
exigências mínimas do equipamento ofertado. GARANTIA E SUPORTE - O equipamento
deverá possuir garantia do FABRICANTE DE 5 (CINCO) ANOS para reposição de peças, mão
de obra e atendimento no local, com solução do problema em no máximo 72 (setenta e
duas) horas; - O fabricante do equipamento deverá dispor de um número telefônico gratuito
para suporte técnico e abertura de chamados de garantia; - Todos os drivers para download
na web – site do fornecedor ou fabricante do equipamento; - O Fabricante do equipamento
deverá possuir um sistema de atendimento de suporte técnico via chat, através da internet. -
Possuir recurso disponibilizado via website do próprio fabricante (informar url para
comprovação), que faça a validação e verificação da garantia do equipamento através da
inserção do número de série do equipamento; - O Fabricante do equipamento deverá possuir
sistema de diagnóstico de hardware através de web-site – diagnostico remoto.

40 3.624,23 144.969,20 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 29/10/2020 Enviado
para o ME

Necessidade de
atualização de
parque de
máquinas de
laboratório e/ou
criação de novo,
de acordo com a
necessidade
apresentada.

TI

457
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 24821 MEDIDOR ÍNDICE
ACIDEZ

Medidor de PH de bancada: parâmetros de medição pH, ORP e temperatura. Faixas de
medição de pH 0 a 14 com resolução mínima de 0,0. Faixa de medição de ORP de -1999 a
1999 mV com resolução mínima de 1mV. Faixa de medição de temperarura de 0 a 100°C
com resolução mínima de 0,1°C. Voltagem 220V. Saída digital RS232. Calibração automática
em até 3 pontos). Itens inclusos: 1 sonda para medição de pH / temperatura (201T-M), 1
frasco de solução tampão de pH 4.00 (50mL), 1 frasco de solução tampão de pH 7.00
(50mL), 1 frasco de solução tampão de pH 10.01 (50mL), 1 base para suporte de eletrodo, 1
haste para suporte de eletrodo, 1 suporte para eletrodos.

1 3.150,21 3.150,21 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 30/10/2020 Enviado
para o ME

Equipamentos
necessários para
execução de
aulas práticas,
atividades de
pesquisa e
extensão das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Agrotécnico).
Adicionalmente,
os itens incluem
equipamentos
para
monitoramento
dos Laboratórios
de Ensino.

INFRAESTRUTURA

458
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 408755 AGITADOR MAGNÉTICO

Agitador Magnético com Aquecimento; Voltagem: 220 Volts; Dimensão da placa de agitação
(cerâmica e/ou metálica) mín 135 mm; Capacidade de agitação de no mínimo 3 litros de
substância com viscosidade igual à da água; Temperatura na plataforma de aquecimento
mínima de 280ºC (Temperatura de 280ºC na chapa ); Indicador de temperatura e velocidade;
Circuito de segurança que impede sobreaquecimentos.

1 1.316,45 1.316,45 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 30/10/2020 Enviado
para o ME

Equipamentos
necessários para
execução de
aulas práticas,
atividades de
pesquisa e
extensão das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Agrotécnico).
Adicionalmente,
os itens incluem
equipamentos
para
monitoramento
dos Laboratórios
de Ensino.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável

FL. 12 / 19



459
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 43192 BALANÇA

Balança analítica com capacidade de 220g, precisão de 0,1mg, linearidade 0,2mg, tempo de
estabilização menor ou igual a 1 segundo, repetibilidade menor ou igual a 0,07mg. Prato de
pesagem de diâmetro mínimo de 80mm. Voltagem 220V. Calibração automática ativada por
variação de temperatura ambiente e/ou por horários pré-programados. Indicador de
desnivelamento e instruções para nivelamento. Possui protetor de ventos com portas em
vidro anti-estática com abertura/fechamento deslizantes manuais. Software de controle e
aquisição de dados; Garantia mínima de 12 meses; Suporte técnico; Manual.

1 7.379,74 7.379,74 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 30/10/2020 Enviado
para o ME

Equipamentos
necessários para
execução de
aulas práticas,
atividades de
pesquisa e
extensão das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Agrotécnico).
Adicionalmente,
os itens incluem
equipamentos
para
monitoramento
dos Laboratórios
de Ensino.

INFRAESTRUTURA

460
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 440733 TITULADOR
POTENCIÔMETRO

Microscópio Biológico Trinocular com objetivas óptica infinita planacromática 40 a 1000x
(óleo) iluminação em led, incluindo câmera científica resolução 14.0mp hd power 14000 com
lentes de compensação optifocus macro e micro 1x, 0.35x, 0.45x, 0.75x (com
zoom).Garantia de 1 ano.Alimentação 220V. Manual em português, instalação e treinamento
de uso no laboratório.

1 9.644,82 9.644,82 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 30/10/2020 Enviado
para o ME

Equipamentos
necessários para
execução de
aulas práticas,
atividades de
pesquisa e
extensão das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Agrotécnico).
Adicionalmente,
os itens incluem
equipamentos
para
monitoramento
dos Laboratórios
de Ensino.

INFRAESTRUTURA

461
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 67857 PRENSA MANUAL
BALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 8.000 G, VOLTAGEM 220/240 V,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÃO +/- 0,1G, TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO AJUSTÁVE L,
TIPO PRECISÃO SEMI-ANALÍTICA, SENSIBILIDADE 0,10 G, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ.

1 2.897,90 2.897,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 30/10/2020 Enviado
para o ME

Equipamentos
necessários para
execução de
aulas práticas,
atividades de
pesquisa e
extensão das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Agrotécnico).
Adicionalmente,
os itens incluem
equipamentos
para
monitoramento
dos Laboratórios
de Ensino.

INFRAESTRUTURA

462
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 5339 FERTILIZANTE NATURAL Adubo Químico NPK 5-20-20. 100 104,00 10.400,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 19/10/2020 Enviado
para o ME

Necessita devido
as áreas de
exploração
agropecuária
plantio de
culturas anuais,
perenes e
pastagens.

INFRAESTRUTURA

463
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 5339 FERTILIZANTE NATURAL Uréia 44N. 50 105,00 5.250,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 19/10/2020 Enviado
para o ME

Necessita devido
as áreas de
exploração
agropecuária
plantio de
culturas anuais,
perenes e
pastagens.

INFRAESTRUTURA

464
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 95532 BARRA METAL
FERROSO

Barra rosqueável ½” x 1m. Barra redonda em material ferroso, com rosca ½” polegada com
1 metro de comprimento. 150 13,78 2.067,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 12/11/2020 Enviado

para o ME

A aquisição dos
itens
demandados
pelo Campus
visa atender
demandas de
infraestrutura,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino, pesquisa
e extensão.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável
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465
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 95532 BARRA METAL
FERROSO

Barra rosqueável 3/8” x 1m. Barra redonda em material ferroso, com rosca 3/8” polegada
com 1 metro de comprimento. 150 7,26 1.089,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 12/11/2020 Enviado

para o ME

A aquisição dos
itens
demandados
pelo Campus
visa atender
demandas de
infraestrutura,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino, pesquisa
e extensão.

INFRAESTRUTURA

466
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 9555 PORCA PLANA Porca sextavada normal em material ferroso de ½” de diâmetro do furo e com espessura
mínima de 1cm. 3000 0,35 1.050,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 12/11/2020 Enviado

para o ME

A aquisição dos
itens
demandados
pelo Campus
visa atender
demandas de
infraestrutura,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino, pesquisa
e extensão.

INFRAESTRUTURA

467
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 9555 PORCA PLANA Porca sextavada normal em material ferroso de 3/8” de diâmetro do furo e com espessura
mínima de 1cm. 3000 0,14 420,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 12/11/2020 Enviado

para o ME

A aquisição dos
itens
demandados
pelo Campus
visa atender
demandas de
infraestrutura,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino, pesquisa
e extensão.

INFRAESTRUTURA

468
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 33880 ARRUELA Arruela lisa, formato redondo, material ferroso, com diâmetro de furo de ½”. 3000 0,24 720,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 12/11/2020 Enviado
para o ME

A aquisição dos
itens
demandados
pelo Campus
visa atender
demandas de
infraestrutura,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino, pesquisa
e extensão.

INFRAESTRUTURA

469
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 33880 ARRUELA Arruela lisa, formato redondo, material ferroso, com diâmetro de furo de 3/8”. 3000 0,12 360,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 12/11/2020 Enviado
para o ME

A aquisição dos
itens
demandados
pelo Campus
visa atender
demandas de
infraestrutura,
bem como
demanda dos
laboratórios de
ensino, pesquisa
e extensão.

INFRAESTRUTURA

470
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 3662

MANUTENCAO
EXTINTORES
MANGUEIRAS -
COMBATE INCENDIO

Recarga extintor PP 4 kg ABC. 11 50,00 550,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 12/11/2020 Cadastrado
(UC)

As quantidades
solicitadas se
apresentam em
consonância
com as
necessidades da
instituição, pois
são itens com
prazo de
validade anual.

INFRAESTRUTURA

471
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 3662

MANUTENCAO
EXTINTORES
MANGUEIRAS -
COMBATE INCENDIO

Recarga extintor PP 6 kg ABC. 2 55,00 110,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 12/11/2020 Cadastrado
(UC)

As quantidades
solicitadas se
apresentam em
consonância
com as
necessidades da
instituição, pois
são itens com
prazo de
validade anual.

INFRAESTRUTURA

472
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 3662

MANUTENCAO
EXTINTORES
MANGUEIRAS -
COMBATE INCENDIO

Recarga extintor CO2 6 kg 4 90,00 360,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 12/11/2020 Cadastrado
(UC)

As quantidades
solicitadas se
apresentam em
consonância
com as
necessidades da
instituição, pois
são itens com
prazo de
validade anual.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável
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473
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 18724

GRAFICO - CONFECCAO
SELO CONVITE
IMPRESSOS
CERTIFICADOENVELOPE

Impressão colorida de certificados (frente/verso) em papel fotográfico tamanho A4, branco. 600 1,44 864,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 07/11/2020 Enviado
para o ME

Este serviço
justifica-se pelo
fato de haver
necessidade de
impressão
colorida dos
certificados dos
alunos
concluintes dos
cursos regulares
(Técnicos
Subsequentes) e
Cursos de
Extensão
oferecidos pelo
IFRS/Campus
Rolante.

ENSINO

474
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150930 FILTRO DE ÁGUA
Filtro para bebedouro coluna, refil compatível com purificadores de pressão de coluna
Masterfrio MF40, MFA40, IBBL e demais marcas. Refil de carvão ativado. Refil de troca fácil.
Igual ou equivalente à marca Pentair.

10 57,33 573,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 30/11/2020 Enviado
para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se por
necessitarmos
substituir o filtro
dos bebedouros
que utilizamos
em nosso
campus e,
também,
substituir as
torneiras, pois
houve desgaste
natural das
mesmas pelo
uso contínuo.
Esses filtros
servem para
eliminar as
impurezas que
podem aparecer
na água que
ingerimos. E
para que se
tenha um bom
desempenho
desse bebedouro
é recomendado
pelo fabricante
que se troque
esse filtro a cada
seis meses para
que seja
eliminada a
possibilidade de
contaminação da
água.

INFRAESTRUTURA

475
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150368 VÁLVULA
Torneira bebedouro de pressão com bica giratória. 100% metal cromado, inclusive o botão
de acionamento. Torneira para bebedouro de pressão compatível em bebedouros IBBL,
Masterfrio MF40, MFA40, entre outras marcas.

5 91,00 455,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 30/11/2020 Enviado
para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se por
necessitarmos
substituir o filtro
dos bebedouros
que utilizamos
em nosso
campus e,
também,
substituir as
torneiras, pois
houve desgaste
natural das
mesmas pelo
uso contínuo.
Esses filtros
servem para
eliminar as
impurezas que
podem aparecer
na água que
ingerimos. E
para que se
tenha um bom
desempenho
desse bebedouro
é recomendado
pelo fabricante
que se troque
esse filtro a cada
seis meses para
que seja
eliminada a
possibilidade de
contaminação da
água.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável
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476
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150368 VÁLVULA
Torneira bebedouro de pressão, jato direto. 100% metal cromado, inclusive o botão de
acionamento. Torneira para bebedouro de pressão compatível em bebedouros IBBL.
Masterfrio MF40, MFA40, entre outras marcas.

5 60,67 303,35 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 30/11/2020 Enviado
para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se por
necessitarmos
substituir o filtro
dos bebedouros
que utilizamos
em nosso
campus e,
também,
substituir as
torneiras, pois
houve desgaste
natural das
mesmas pelo
uso contínuo.
Esses filtros
servem para
eliminar as
impurezas que
podem aparecer
na água que
ingerimos. E
para que se
tenha um bom
desempenho
desse bebedouro
é recomendado
pelo fabricante
que se troque
esse filtro a cada
seis meses para
que seja
eliminada a
possibilidade de
contaminação da
água.

INFRAESTRUTURA

477
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 51268 TÁBUA MADEIRA Tábuas de eucalipto vermelho, aplainada de 30 cm de largura com espessura de 1 polegada,
medindo 4 m de comprimento. 40 41,73 1.669,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/04/2020 Enviado

para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se pela
necessidade de
manutenção do
campus, visto
que tem como
objetivo a
montagem de
mesas e bancos
rústicos para
estruturar uma
área de lazer
para os alunos
onde eles
possam
consumir seus
lanches e
confraternizar.

INFRAESTRUTURA

478
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 51268 TÁBUA MADEIRA Ripa de eucalipto vermelho, aplainada, de 8 cm de largura com 1 polegada, 4 cm de
espessura e 4 cm de comprimento. 10 14,13 141,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/04/2020 Enviado

para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se pela
necessidade de
manutenção do
campus, visto
que tem como
objetivo a
montagem de
mesas e bancos
rústicos para
estruturar uma
área de lazer
para os alunos
onde eles
possam
consumir seus
lanches e
confraternizar.

INFRAESTRUTURA

479
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 51268 TÁBUA MADEIRA Ripa de eucalipto, aplainada, com cantos arredondados nas laterais, 10 cm de largura, 1
polegada de espessura e comprimento de 4 m. 45 15,13 680,85 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/04/2020 Enviado

para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se pela
necessidade de
manutenção do
campus, visto
que tem como
objetivo a
montagem de
mesas e bancos
rústicos para
estruturar uma
área de lazer
para os alunos
onde eles
possam
consumir seus
lanches e
confraternizar.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável
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480
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 415654 PARAFUSO CABEÇA
CHATA Parafuso Philips cabeça chata, rosca soberba 5,0 x 60 mm. 500 0,47 235,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/04/2020 Enviado

para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se pela
necessidade de
manutenção do
campus, visto
que tem como
objetivo a
montagem de
mesas e bancos
rústicos para
estruturar uma
área de lazer
para os alunos
onde eles
possam
consumir seus
lanches e
confraternizar.

INFRAESTRUTURA

481
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 30724 TINTA ESMALTE Esmalte Sintético incolor para madeira e metais, galão de 3,6 litros. 2 75,60 151,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/04/2020 Enviado
para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se pela
necessidade de
manutenção do
campus, visto
que tem como
objetivo a
montagem de
mesas e bancos
rústicos para
estruturar uma
área de lazer
para os alunos
onde eles
possam
consumir seus
lanches e
confraternizar.

INFRAESTRUTURA

482
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150250 DOBRADIÇA Dobradiças de tamanho 3.1/2 polegadas para porta com pino comum e 3 furos com
parafuso. 30 3,18 95,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/04/2020 Enviado

para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se pela
necessidade de
manutenção do
campus, visto
que tem como
objetivo a
montagem de
mesas e bancos
rústicos para
estruturar uma
área de lazer
para os alunos
onde eles
possam
consumir seus
lanches e
confraternizar.

INFRAESTRUTURA

483
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150125 PARAFUSO Parafuso Philips cabeça chata, rosca soberba 3,5 x 25 mm. 400 0,12 48,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/04/2020 Enviado
para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se pela
necessidade de
manutenção do
campus, visto
que tem como
objetivo a
montagem de
mesas e bancos
rústicos para
estruturar uma
área de lazer
para os alunos
onde eles
possam
consumir seus
lanches e
confraternizar.

INFRAESTRUTURA

484
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 214379 PREGO COM CABEÇA Prego tipo marcenaria com cabeça 16 x 24 mm. 5 10,85 54,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/04/2020 Enviado
para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se pela
necessidade de
manutenção do
campus, visto
que tem como
objetivo a
montagem de
mesas e bancos
rústicos para
estruturar uma
área de lazer
para os alunos
onde eles
possam
consumir seus
lanches e
confraternizar.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável
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485
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 214348 BUCHA PARAFUSO Bucha para parede de alvenaria n° S8. 200 0,11 22,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/04/2020 Enviado
para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se pela
necessidade de
manutenção do
campus, visto
que tem como
objetivo a
montagem de
mesas e bancos
rústicos para
estruturar uma
área de lazer
para os alunos
onde eles
possam
consumir seus
lanches e
confraternizar.

INFRAESTRUTURA

486
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 10162 FECHADURA Fechadura de sobrepor para armário de madeira e gavetas, componentes metálicos internos
e externos, ambos de 31 mm com duas chaves. 20 16,27 325,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/04/2020 Enviado

para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se pela
necessidade de
manutenção do
campus, visto
que tem como
objetivo a
montagem de
mesas e bancos
rústicos para
estruturar uma
área de lazer
para os alunos
onde eles
possam
consumir seus
lanches e
confraternizar.

INFRAESTRUTURA

487
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 214384 PREGO COM CABEÇA Prego com cabeça 19 x 39 mm. 5 10,48 52,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/04/2020 Enviado
para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se pela
necessidade de
manutenção do
campus, visto
que tem como
objetivo a
montagem de
mesas e bancos
rústicos para
estruturar uma
área de lazer
para os alunos
onde eles
possam
consumir seus
lanches e
confraternizar.

INFRAESTRUTURA

488
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 8230 LÂMINA SERRA MANUAL Lâmina para serra manual para ferro 12 polegadas, bimetal. 30 4,45 133,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/04/2020 Enviado
para o ME

A aquisição
deste material
justifica-se pela
necessidade de
manutenção do
campus, visto
que tem como
objetivo a
montagem de
mesas e bancos
rústicos para
estruturar uma
área de lazer
para os alunos
onde eles
possam
consumir seus
lanches e
confraternizar.

INFRAESTRUTURA

489
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 65030 ARMÁRIO AÇO
ARQUIVO METÁLICO em chapa Nr 24, vertical medindo aproximadamente 135x50x70 cm
(AxLxP), com 4 gavetas deslizantes, com estrutura completa para armazenamento de pastas
suspensas, cor a ser consultado ao IFRS/Campus Rolante, com chave para o IFRS/Campus
Rolante.

2 506,35 1.012,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 18/10/2020 Enviado
para o ME

Tendo em vista o
aumento do
número de
alunos no
Campus Rolante
e consequente o
número de
matrículas
(documentos), o
setor não dispõe
de mais espaços
adequados para
armazenar e
organizar a
documentação
do corpo
discente.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável
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490
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 232172 ADUBO ANIMAL Adubo orgânico (cama de aviário com no mínimo 3 criadas) entrega a granel na Estação
Experimental Tuiuti. 60 103,05 6.183,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020 Enviado

para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

491
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 318031 CALCÁRIO DOLOMITICO CALCÁRIO DOLOMÍTICO. Aspecto físico. Composição: PRNT acima de 70%. Entregue e
espalhado no campus com equipamento que permita aplicar a taxas variáveis. 50 256,00 12.800,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020 Enviado

para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

492
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 294234 ESPALHANTE ADESIVO
Espalhante adesivo do grupo químico Alquil Fenol Etoxilado - concentrado solúvel -
composição: Nonil Fenoxi Poli (Ethilenoxi) Etanol....200g/L (20% m/v). Ingredientes
inertes.....824 g/L (82,4 m/v) (Agral).

2 54,26 108,52 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020 Enviado
para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

493
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 271448 ADUBO QUÍMICO FERTILIZANTE FORMULADO NPK 05-20-20. 10 72,50 725,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020 Enviado
para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

494
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 291399 ADUBO QUÍMICO FERTILIZANTE FORMULADO NPK 08-28-18. APRESENTAÇÃO: saco de 50kg. 60 92,10 5.526,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020 Enviado
para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

495
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 264212 FERTILIZANTE
SINTETICO FERTILIZANTE FOSFATADO. Superfosfato triplo 45% P2O5. APRESENTAÇÃO: saco de 50kg. 25 79,61 1.990,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020 Enviado

para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

496
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 339940 FERTILIZANTE NATURAL FERTILIZANTE POTÁSSICO. Cloreto de Potássio 60% de K2O. APRESENTAÇÃO: saco de 50kg. 25 82,50 2.062,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020 Enviado
para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

497
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 246360 FERTILIZANTE UREIA FERTILIZANTE. Fertilizante nitrogenado, granulado (uréia 45.00.00). APRESENTAÇÃO: saco
de 50kg. 50 78,32 3.916,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020 Enviado

para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

498
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 260265 REGULADOR
CRESCIMENTO PLANTA

Fungicida sistêmico do grupo triazol. (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-
1-ylmethyl)pentan-3-ol. (TEBUCONAZOLE)....200g/L (20% m/v) - Ingredientes
Inertes......700g/L (70%m/v). Embalagem de 1 litro. (Folicur) com registro no Ministério da
Agricultura para a cultura da videira.com validade mínima de 18 meses a partir da data da
entrega.

1 75,63 75,63 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 29/09/2020 Enviado
para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

499
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 412305 GLIFOSATO HERBICIDA Glifosato-Sal de Potássio 620g/l. Apresentação: embalagem c/ 20 litros. Zapp QI
620 ou similar. 20 14,18 283,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020 Enviado

para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

500
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 424078 ADUBO QUÍMICO
INOCULANTE BIOLÓGICO para silagem de milho planta inteira, contendo: Lactobacillus
plantarum -MA18/5U>3,0X1010 UFC/g, Propionibacterium acidipropionic
MA26/4U>3,0X1010UFC/g, veículo (lactose) q.s.p. 100g, pó hidrodispersível.
APRESENTAÇÃO: frascos com 100g. Silo Max Matsuda ou similar.

3 252,67 758,01 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020 Enviado
para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

501
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 424078 ADUBO QUÍMICO INOCULANTE LÍQUIDO/GEL PARA SOJA contendo no mínimo 5 bilhões de bactérias/ml.
APRESENTAÇÃO: sachê com 500ml. Masterflix Stoller ou similar. 1 89,59 89,59 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020 Enviado

para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

502
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS

Mudas de citros da variedade "céu precoce" enxertada no porta-enxerto trifoliata em
recipiente de polietileno, isentas de pragas e doenças. 10 24,98 249,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020 Enviado

para o ME

Insumos
necessários para
a execução de
aulas práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

Unidade
responsável

Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 591.518,83
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503
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS

Mudas de citros da variedade "valência" enxertada no porta-enxerto trifoliata em recipiente de
polietileno, isentas de pragas e doenças. 10 24,98 249,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

504
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS

Mudas de videira de raiz nua produzidas por enxertia de mesa, cultivar Chardonnay enxertada sobre
porta enxerto P1103. A muda deverá apresentar soldadura completa, sistema radicular simétrico e
mínimo de 3 raízes com comprimento mínimo de 10 cm, isento de pragas e ou doenças e ciclo máximo
de um ano.

15 25,63 384,45 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

505
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS

Mudas de videira de raiz nua produzidas por enxertia de mesa, cultivar Pinot Noir enxertada sobre
porta enxerto P1103. A muda deverá apresentar soldadura completa, sistema radicular simétrico e
mínimo de 3 raízes com comprimento mínimo de 10cm, isento de pragas e ou doenças e ciclo máximo
de um ano.

15 24,98 374,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

506
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 441060 REGULADOR
CRESCIMENTO PLANTA

Regulador de Crescimento Vegetal do grupo químico Citocinina + Giberelina + Ácido Indolalcanóico.
COMPOSIÇÃO: N6- furfuryladenine (CINETINA) 0,09 g/ L (0,009 % m/v), (ÁCIDO GIBERÉLICO, como
(ÁCIDO 4-INDOL-3ILBUTÍRICO)0,05 g/ L (0,005 % m/v) Outros Ingredientes 999,80 g/ L (99,98 %
m/v)TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado Solúvel (SL) (STIMULATE similar ou equivalente.

5 161,33 806,65 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

507
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 316246 SEMENTE SEMENTE DE AZEVÉM. Semente de azevém, certificada. APRESENTAÇÃO: ensacada. 300 4,30 1.290,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

508
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 261422 SEMENTE SEMENTE DE ERVILHACA. Semente de ervilhaca comum, certificada. APRESENTAÇÃO: ensacada. 200 5,56 1.112,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

509
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 243604 SEMENTE SEMENTE DE AVEIA. Semente de aveia preta certificada, cultivar Embrapa 29 ou Embrapa 139.
APRESENTAÇÃO: ensacada. 800 1,68 1.344,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

510
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS SEMENTE DE CEVADA. Certificada, cultivar BRS Cauê ou BRS Brau. APRESENTAÇÃO: ensacada. 50 3,40 170,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

511
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 388587 SEMENTE SEMENTE de milheto ADR 500 ou similar, ensacado. 100 11,40 1.140,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA
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512
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 234826 SEMENTE
SEMENTE DE MILHO. Semente de milho P 30F53 convencional,com tratamento de semente industrial
para inseticida e fungicida, peneira C2, C3 ou correspondente. APRESENTAÇÃO: saco com 60.000
sementes.

3 820,25 2.460,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

513
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 234970 SEMENTE SEMENTE DE SOJA. Semente de soja certificada cultivar DM 53I54 IPRO, Intacta RR2 PRO, com
tratamento de semente industrial para fungicida e inseticida, APRESENTAÇÃO: saco de 40 kg. 1 338,50 338,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

514
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 331044 SUBSTRATO AGRÍCOLA SUBSTRATO. Substrato organo-vegetal Carolina padrão. APRESENTAÇÃO: saco com 8kg. 240 5,66 1.358,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

515
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 352901 ÁCIDO INDOL-3-
BUTÍRICO

Acido 3-indolbutírico (AIB), fórmula: C12H13NO2, peso molecular 203,24, testado para cultura de
tecidos vegetais. Apresentação: frasco contendo 5g. 1 23,09 23,09 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

516
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 323586 ESPALHANTE ADESIVO
Adjuvante do Grupo Químico dos Hidrocarbonetos Alifáticos. Composição: Ingrediente Ativo: Óleo
Mineral 428g/L (42,80%m/v). Tipo de Formulação: Concentrado Emulsionável. (NIMBUS - Similar ou
equivalente). Apresentação: galão de 5 litros.

1 102,12 102,12 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

517
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 384796 ESPALHANTE ADESIVO Adjuvante. Éster metílico de óleo de soja 720g/L (72,0%m/v); Ingredientes Inertes 188,0g/L
(18,8%m/v). Áureo ou similar. Apresentação: galão de 5 litros. 1 79,45 79,45 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

518
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 359467 LAURIL ÉTER SULFATO
DE SÓDIO

Adjuvante. Lauril éter sulfato de sódio, tensoativos, sequestrantes e emulsionantes. TA 35 ou similar.
Apresentação: frascos de 1 litro. 1 49,88 49,88 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

519
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 276205 AGENTE ESPUMANTE Agente Espumante para marcador linha de pulverização. Trilha, Jacto ou similar. Apresentação: litro. 1 26,58 26,58 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

520
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445785 ARMADILHA ANIMAL

Atrativo alimentar específico para captura de Anastrepha fraterculus. Composto por fontes proteicas
com alto poder de atração, deve apresentar alta seletividade face à Anastrepha fraterculus. Produto de
uso sem necessidade de diluição. O produto deve permanecer com poder de atração na armadilha no
mínimo durante 2 meses. (Ceratrap).Validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega.
Apresentação. galão de 5 litros.

1 154,58 154,58 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

521
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 275290 BANDEJA CULTIVO
MUDAS Bandeja de poliestireno(isopor) com 72 células (68x34,5x11,5 cm). Apresentação: unidade. 1 14,98 14,98 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável
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522
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 320919 CAL HIDRATADA Cal hidratada para sulfatagem (supercal). Apresentação: saco de 20 Kg. 1 14,42 14,42 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

523
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 255402 CAL VIVA Cal para pintura. Apresentação: saco de 5 quilos. 1 7,90 7,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

524
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 396007 CAL VIVA Cal Virgem para uso agrícola. Apresentação: saco de 20 Kg. 1 8,87 8,87 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

525
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 318031 CALCÁRIO DOLOMITICO Calcário Dolomitico á granel. Aspecto físico. Composição PRNT acima de 70%. Apresentação: tonelada. 1 165,70 165,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

526
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 318031 CALCÁRIO DOLOMITICO Calcário Dolomitico. Aspecto físico. Composição PRNT acima de 70%. Apresentação: saco de 50 quilos. 1 17,84 17,84 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

527
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 342571 SUBSTRATO AGRÍCOLA Casca de pinus polida n°3 - de tamanho aproximado de 5 a 8cm. Apresentação: quilograma 1 10,25 10,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

528
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 426033 FIPRONIL
Cupinicida e Inseticida de contato e ingestão do grupo pirazol. COMPOSIÇÃO: (FIPRONIL) 800 g/kg (80%
m/m). Ingredientes Inertes 200 g/kg (20% m/m). Tipo de formulação: Granulado Dispersível. (REGENT
800WG- Similar ou equivalente). Apresentação: quilograma

1 519,71 519,71 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

529
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 407602 DIÓXIDO DE CLORO Desinfetante/Sanitizante Dióxido de Cloro (Cl O2) estabilizado a 5% em solução aquosa. Apresentação:
embalagem de litro. 1 5,24 5,24 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

530
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 271448 ADUBO QUÍMICO Fertilizante Formulado NPK 02-30-20. Apresentação: saco de 50kg. 1 87,63 87,63 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

531
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 361158 FERTILIZANTE NATURAL
Fertilizante foliar com garantia de 6% de cálcio; 5% de Nitrogênio e 0,21% de Boro. Densidade: 1,26
g/ml e pH=5,2. Recomendado para pulverização em plantas e frutos. (Fitamin CaB Plus) Com validade
mínima de 18 meses a partir da data da entrega. embalagem de 1 litro.

1 50,40 50,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada
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unitário

estimado
(R$)

Valor
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(R$)
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externos
Ação
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de
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532
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 361158 FERTILIZANTE NATURAL
Fertilizante foliar fosfito, formulado NPK 00-40-20. Ácido fosforoso (P2O5) 40% + Óxido de potássio
(K2O) 20%. Densidade: 1,48 g/ml. pH: 2 a 3. Solubilidade completa. (Fitofos-K Plus) Com validade
mínima de 18 meses a partir da data da entrega. Apresentação: embalagem de 5 litros.

1 119,07 119,07 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

533
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 287611 FERTILIZANTE NATURAL Fertilizante Nitrato de Cálcio N 15% ca 19% B 0,3% . Apresentação: sacos 50kg 1 85,88 85,88 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

534
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 246360 FERTILIZANTE UREIA Fertilizante. Uréia cloretada com a concentração de 36% de N, cloreto 12% (36-00-12). Apresentação:
saco de 50kg. 1 83,71 83,71 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

535
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 253776 FILME PLÁSTICO Filme de plástico de cobertura – PEBD – com proteção contra raios ultravioleta, transparente, tamanho:
2,20m x 300 m x 100μ, para túnel baixo. Apresentação: metro. 10 4,67 46,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

536
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 253776 FILME PLÁSTICO Filme Plástico Mulching, produzido com filmes de polietileno, multicamadas, dupla face: preto e branco;
1,60 m x 1000m x 25μ de espessura, para cobertura do solo. Apresentação: metro. 10 0,97 9,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

537
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 323347 CONEXÃO HIDRÁULICA
Fita de gotejamento Petroisa composta de polietileno aditivado, Pressão: 7 mca; Bitola: 16mm;
Espessurada Parede (8 Mil Micras); Vazão Nominal – L/h/m: 2,0; Filtragem Mínima-mesh: 120;
Espaçamento entre as perfurações: 20cm. Apresentação: metro.

10 0,80 8,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

538
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 279216 FITA ADESIVA Fita para reparo de filmes agrícolas: ter tratamento conta UV, rolo: 10 cm X 50m: Apresentação: rolo
com 50 metros. 1 229,25 229,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

539
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 398819 MALATIONA Formicida em pó Malathion 4%. Nitrosin ou similar. Apresentação: caixa com 1 quilo. 1 9,30 9,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

540
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 388005 SULFLURAMIDA Formicida granulado. Composição: sulfuramida 3g/kg. AttaMex-S ou similar. Apresentação: quilograma. 1 14,72 14,72 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

541
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 398229 FERTILIZANTE NATURAL Fosfato Natural com no mínimo 4% de P2O5 em ácido cítrico. Apresentação: saco de 50Kg. 1 54,25 54,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável

FL. 4 / 11



542
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 381816 CARBOXINA Fungicida Carboxin 200g/L+Thiram 200g/L. Vitavax - Thiran ou similar. Apresentação: litro. 1 63,67 63,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

543
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 436387 AZOXISTROBINA
Fungicida Sistêmico e de Contato. Grupo Químico Azoxistrobina:Estrobilurina e Benzovindiflupir:
Pirazolcarboxamida. Composição: (Azoxistrobina) 300g/kg (30%m/m) (Benzovindiflupir) 150 g/kg
(15%m/m) Outros ingredientes 550g/kg (55%m/m). Tipo de formulação: granulado dispersível (WG).
Elatus similar ou equivalente. Apresentação: quilograma.

1 559,57 559,57 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

544
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 425886 ENXOFRE
Fungicida acaricida. Ingrediente ativo Sulfur(enxofre) 800 g/ kg, grânulos dispersíveis.Embalagem de 1
kg. (Kumulus) com registro no Ministério da Agricultura para a cultura da uva.com validade mínima de
18 meses a partir da data da entrega. Apresentação: quilograma.

1 15,41 15,41 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

545
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 389405 CIPROCONAZOL Fungicida Ciproconazol. Composição: (2RS,3RS;3RS,3SR)-2- (4-chlorophenhyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-yl)butan-2- ol. (Ciproconazol) 100g/L (10%m/v). Alto100 ou similar. Apresentação: litro. 1 18,33 18,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

546
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 388755 PIRIMETANIL
Fungicida de contato do grupo anilinopiridina. Composição: N-(4,6-dimethyl-pyrimidin-2-yl)
aniline (PIRIMETANIL)........300g/L (30,0%m/v) Ingredientes Inertes..........757g/L (75,7%m/v (Mithos)Com
registro no Ministério da Agricultura para a cultura da videira. com validade mínima de 18 meses a
partir da data da entrega. Apresentação: litro.

1 74,20 74,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

547
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 388745 DICARBOXIMIDA
Fungicida de contato e protetor. Grupo Químico: dicarboximida. Concentração: 500g/kg. Nome Químico:
N-(trichlorometylthio) phthalimide. Ingrediente ativo folpet. Pó molhável. (Folpan) com registro no
Ministério da Agricultura para cultura da videira. com validade mínima de 18 meses a partir da data da
entrega. Apresentação: quilograma.

1 38,07 38,07 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

548
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 379787 IPRODIONA
Fungicida de contato. Grupo químico das hidantoínas. Composição: 3-(3,5-dichlorophenyl)-N-isopropyl-
2,4- dioxoimidazolidine-1-carboxamide (IPRODIONA) 500 g/l (50% m/m). Embalagem de 1 l. (Rovral
SC)com registro no Ministério da Agricultura para cultura da videira. com validade mínima de 18 meses
a partir da data da entrega. Apresentação: litro.

1 130,85 130,85 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

549
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 384699 MANCOZEBE
Fungicida e bactericida. Formulação: granulado dispersível em água. Grupo Químico: oxazolidinedionas
e ditiocarbamatos. Composição: Famoxadona 62,5 g/kg e Mancozebe 625,0 g/kg. (Midas BR)Com
registro no Ministério da Agricultura para a cultura da videira. com validade mínima de 18 meses a
partir da data da entrega. Apresentação: quilograma.

1 50,12 50,12 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

550
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 433175 ANTRAQUINONA
Fungicida Grupo químico antraquinonas. Composição:750g de Dithianon/kg.(Delan). Registro no
Ministério da Agricultura para a cultura: videira. com validade mínima de 18 meses a partir da data da
entrega. Apresentação: grama.

10 0,15 1,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

551
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 345770 SULFATO DE COBRE II
Fungicida inorgânico a base de cobre. Composição: (SULFATO DE COBRE) ...98,5% m/m. Equivalente
em cobre metálico: … 25,0% m/m. Ingredientes inertes: ……………1,5% m/m. Com registro no
Ministério da Agricultura para a cultura da videira. Com validade mínima de 18 meses a partir da data
da entrega. Apresentação: quilograma.

1 15,78 15,78 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA
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552
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 379784 DIFENOCONAZOL

Fungicida Sistêmico Composição: cis−trans−3− chloro−4− [4−methyl−2−
1H−1,2,4cis−trans−3−chloro−4−−triazol−1−ylmethyl) − 1,3−dioxolan−2−
yl]phenyl4−chlorophenylether (DIFENOCONAZOL) .. 250 g/L (25 %m/v) Outros Ingredientes:........ 750
g/L (75 % m/v) (Score)Com registro no Ministério da Agricultura para a cultura da videira e maçã. com
validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega. Apresentação: litro.

1 172,67 172,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

553
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411182 SOLUÇÃO
Fungicida sistêmico do grupo fosfonato. COMPOSIÇÃO: Aluminium tris(Ethyl phosphonate) (FOSETYL-
AL).........800 g/Kg (80,0% m/m) Outros Ingredientes.……...200 g/L (20% m/m) (Aliette). Com registro no
Ministério da Agricultura para a cultura da videira. com validade mínima de 18 meses a partir da data
da entrega. Apresentação: quilograma.

1 79,25 79,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

554
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 388748 CIMOXANIL

Fungicida sistêmico dos grupos químicos oxazolidinedionas e acetamidas. COMPOSIÇÃO:1-(2- cyano-2-
methoxyiminoacetyl) -3- ethylurea (CIMOXANIL)....300g/kg (30,0%m/m) 3-anilino- 5-methyl- 5-(4-
phenoxyphenyl)-1,3- oxazolidine-2,4- dione(FAMOXADONA)......225 g/kg (22,5% m/m).Ingredientes
inertes 475 g/kg (47,5% m/m)Granulado Dispersível. (Equation) com registrono Ministério da
Agricultura para cultura da videira. com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega.
Apresentação: quilograma.

1 235,16 235,16 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

555
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 388745 DICARBOXIMIDA
Fungicida sistêmico. Procymidone 500g/kg. Grupo químico: Dicarboximida. (Sialex) com registro no
Ministério da Agricultura para cultura da videira. com validade mínima de 18 meses a partir da data da
entrega. Apresentação: quilograma.

1 130,44 130,44 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

556
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 381354 MANCOZEBE

Fungicida sistêmico. Tipo de formulação: pó molhável Composição Ingrediente ativo: Methyl N-
methoxyacethyl-N-2,6-xylyl-D-alaninate (METALAXIL-M) com o isômero S .- g/kg (4% m/m) Manganese
ethylenebis (dithiocarbamate) (polymeric) complex with zinc salt (MANCOZEBE).....640 g/kg (64 %
m/m) Ingredientes inertes: ...320 g/kg (32% m/m) CLASSE: Metalaxil-M: fungicida sistêmico do grupo
químico acilalaninato Mancozebe: fungicida de contato do grupo químico ditiocarbamato.(Ridomil Gold
MZ) Registro no Ministério da Agricultura para a cultura da videira com validade mínima de 18 meses a
partir da data da entrega. Apresentação: quilograma.

1 149,60 149,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

557
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411182 SOLUÇÃO
Fungicida: Grupo químico: dos benzimidazoles. Composição: Thiophanate methyl 700g/Kg.
(Cercobin)Com registro no Ministério da Agricultura para a cultura da videira.com validade mínima de
18 meses a partir da data da entrega. Apresentação: quilograma.

1 29,86 29,86 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

558
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409923 TRIFLOXISTROBINA
Fungicida. Protioconazol+Trifloxystrobin. Composição: methyl(E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a,a,a-
trifluoro-m- tolyl)ethylideneaminooxy]-o-tolyl}acetate (Trifloxistrobina) 150,0g/L (15,0%m/v) 2-[{2RS)-
2- (1clorociclopropil)-3-(2-clorophenil)-2hidroxipropil]-2H-1,2,4- triazole-3(4H)thione (Protioconazol)
175,0g/L (17,5%m/v). Fox ou similar. Apresentação: litro.

1 244,35 244,35 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

559
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 384695 CLOROTALONIL Fungicida. Clorotalonil 730,6g/L (Previnil ou similar). Apresentação: litro. 1 45,90 45,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

IN

560
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445775 PIRACLOSTROBINA FUNGICIDA. Epoxiconazol 50g/l + Fluxopiroxade 50g/l +Piraclostrobina 81g/l. Ativum ou similar .
Apresentação: litro. 1 134,93 134,93 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

561
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 381354 MANCOZEBE
Fungicida. Grupo químico: acetamidas e ditiocarbamatos. Formulação: pó molhável. Composição:
Cymoxanil 80g/Kg, Mancozeb 640g/Kg, Sulfato de zinco (adjuvante) 20g/Kg. Embalagem: saco plástico
2 Kg. (Curzate)Com registro no Ministério da Agricultura para a cultura da videira. com validade mínima
de 18 meses a partir da data da entrega. Aresentação: quilograma.

1 38,00 38,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA
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Item
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562
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 346118 PADRÃO DE
AGROTÓXICO

Fungicida. Nome Químico: N-[(triclorometil)tio]-4-ciclohexeno- 1,2-dicarboximida.Concentração: 473
g/kg. Formulação: Pó Molhável. Classe: Fungicida não sistêmico. Grupo Químico: Ftalimida.(Captan)
com registro no Ministério da Agricultura para cultura da videira. com validade mínima de 18 meses a
partir da data da entrega. Apresentação: grama.

10 0,03 0,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

563
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 428242 PIRACLOSTROBINA FUNGICIDA. Piraclostrobina 333g/L+Fluxapiroxade 167g/L. OrkestraSC ou similar. Apresentação: litro. 1 287,73 287,73 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

564
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 379791 MANCOZEBE
Fungicida/Acaricida.Composição: Manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric) complex with
zinc salt (MANCOZEBE) ............ 800 g/kg (80 % m/m) Ingredientes Inertes........................ 200 g/kg (20
% m/m)(Dithane) Embalagem 1 kg. Com registro no Ministério da Agricultura para a cultura da videira.
com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega. Apresentação: quilograma.

1 21,98 21,98 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

565
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 419033 HIDRÓXIDO DE COBRE
Fungicida/Bactericida Cúprico com ação de contato do Grupo Químico Inorgânico. Composição:Copper
Hydroxide(HIDRÓXIDO DE COBRE……….538 g/kg (53,8% m/m) Ingredientes Inertes........462 g/kg
(46,2% m/m) (Kocide WDG) Com registro no Ministério da Agricultura para a cultura da videira. Com
validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega. Apresentação: quilograma.

1 40,00 40,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

566
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 297625 GRAFITE
Grafite em pó. Pó de grafite natural cristalino, específico para sementes tratadas ou não tratadas com
agroquímicos. O material deve ser inerte e não causar nenhum dano à semente, ao fertilizante, ao
meio ambiente e principalmente ao equipamento. Apresentação: pacote de 5kg. Grafsolo ou similar.
Apresentação: Pacote com 5 quilos

1 54,75 54,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

567
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 388802 ATRAZINA Herbicida Atrazine 250g/L+Simazine 250g/L. Primatop ou similar. Apresentação: litro. 1 15,73 15,73 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

568
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 381388 GLIFOSATO Herbicida Glifosate 792,5g/kg. Roundup WG ou similar. Apresentação: litro. 1 27,97 27,97 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

569
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411182 SOLUÇÃO Herbicida Iodosulfurom-metílico 50g/kg. Hussar ou similar. Apresentação: embalagem com 600 gramas. 1 720,83 720,83 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

570
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 379885 PARAQUATE
Herbicida não Seletivo com ação de contato. Grupo Químico: Bipiridílio. Composição: Nomequímico:
(Paraquatdichloride) 276g/L (27,6%m/v). Equivalente Paraquat, íon 200g/L (20%m/v) Ingredientes
Inertes 890g/L (89,0%m/v). Tipo de formulação: concentrado solúvel-SL. (Helmoxone similar ou
equivalente). Apresentação: litro.

1 15,50 15,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

571
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411182 SOLUÇÃO
Herbicida Seletivo e Sistêmico. Grupo Químico das sulfoniluréias. Granulado dispersível. Composição:
Metil2-(4- metoxi-6metil-1,3,5-triazina-2- il)amino] carbonil]amino] sulfonil]benzoato
(Metsulfurommetilico) 600g/kg (60%m/m) Ingredientes Inertes 400g/kg (40%m/m). Ally - similar ou
equivalente. Apresentação: pacote com 10g.

1 14,27 14,27 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
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estimado
(R$)
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externos
Ação

orçamentária
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Renovação
de

contrato

Dependência
de outro
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Grau de

prioridade
Data
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para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
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572
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 388802 ATRAZINA Herbicida Atrazina. Composição: 2-cloro-4(etilamino)-6- (isopropilamino)-s-triazina (Atrazina) 500g/L
(50%m/v). Atrazina Nortox ou similar. Apresentação: litro. 1 13,04 13,04 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

573
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 379963 GLIFOSATO Herbicida Glifosate 480g/l. Roudup original ou similar. Apresentação: litro. 1 13,91 13,91 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

574
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 387991 GLUFOSINATO
Herbicida Glufosinato - Sal de Amônio 200g/L (20% m/v) Outros Ingredientes 910g/L (91% m/v) (Finale)
com registro no Ministério da Agricultura para a cultura da maçã, com validade mínima de 18 meses a
partir da data da entrega. Apresentação: litro.

1 82,07 82,07 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

575
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 379963 GLIFOSATO
Herbicida Sal de Isopropilamina de N - (fosfonometil) glicina...480 g/L (48,0 % m/v) Equivalente ácido de
N - (fosfonometil) glicina (GLIFOSATO)..360 g/L (36,0 % m/v) Ingredientes Inertes..684 g/L (68,4 % m/v).
(Roudup) com registro no Ministério da Agricultura para a cultura da uva, com validade mínima de 18
meses a partir da data da entrega. Apresentação: litro.

1 16,44 16,44 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

576
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 381392 ÁCIDO 2,4-
DICLOROFENOXIACÉTICO

Herbicida Seletivo de Ação Sistêmica. Grupo Químico do Ácido Ariloxialcanoico. (2,3-D, SAL
DIMETILAMINA) 806 g/L (80,6%m/v). Equivalente ácido do 2,4-D 670g/L (67,0%m/v). Tipo de
formulação: concentrado solúvel (SL). DMA 806 BR - similar ou equivalente. Apresentaçao: litro.

1 18,69 18,69 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

577
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445771 DICLOSULAM
Herbicida seletivo do grupo das sulfonanilidas triazolopirimidinas. Composição: Ingrediente ativo:
(DICLOSULAM) 840 g/kg (84% m/m) ingredientes inertes 160 g/kg (16% m/m). Tipo De Formulação:
Granulado dispersível. (sacos solúveis em água). (SPIDER* 840 WG - Similar ou equivalente).
Apresentação: grama (podendo ser sache de 42 gramas - sacos solúveis em água)

1 9,76 9,76 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

578
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 323586 ESPALHANTE ADESIVO
Herbicida Sistêmico pós-emergente. Grupo Químico: Oximacicloexanodiona. Ingrediente ativo:
Clethodim 240g/L. Tipo de formulação: concentrado emulsionável. Select240EC - similar ou equivalente.
Apresentação: galão de 5 litros.

1 526,25 526,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

579
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411463 ABAMECTINA Inseticida Abamectina 500g/L. Avicto ou similar. Apresentação: embalagem de 1 litro. 1 34,17 34,17 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

580
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 407604 FOSMETE

Inseticida-acaricida de contato e ingestão. Preparado: Pó Molhável – WP. Principio ativo: Fosmete.
Composição: 500 g/kg(50%m/m). Ingredientes inertes, 500 g/kg(50%m/m). Grupo
químico:Organofosforado. Registro MAPA - nº: 2128503.Imidan 500 PM.Com registro no Ministério da
Agricultura para a cultura do pêssego e maçã. com validade mínima de 18 meses a partir da data da
entrega. Embalagem de 1 kg.

1 69,36 69,36 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

581
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 380116 CIPERMETRINA Inseticida Cipermetrina (CIPERMETRINA) 250g/L (25,0%m/v); Corrente C9 de Pirolise (Ciclosol)-
Solvesso 100 602,5g/L (60,25%m/v). Apresentação: frasco de 1 litro. 1 42,74 42,74 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição
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Quantidade
estimada
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unitário
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(R$)
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externos
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de
despesa

Renovação
de
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Unidade
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582
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 380259 IMIDACLOPRIDO Inseticida Imidacloprido 150g/L+Thiodicarb 450g/L. Cropstar ou similar. Apresentação: litro. 1 288,63 288,63 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

583
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 387369 TIAMETOXAM
Inseticida Sistêmico de Contato e Ingestão. Ingrediente ativo: Tiametoxam 141g/L+Lambda-cialotrina
106g/L. Grupo químico: Neonicotinóide e Piretróide. Tipo de formulação: Suspensão Concentrada (SC).
(ENGEOPLENO - Similar ou equivalente). Apresentação: litro.

1 218,30 218,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

584
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 280781 LUBRIFICANTE MINERAL
Inseticida Acaricida de Contato, Adjuvante. Grupo Químico: Hidrocarbonetos Alifáticos. Composição:
mistura de hidrocarbonetos parafínicos, cicloparafínicos e aromáticos saturados e insaturados
provenientes da destilação do petróleo. Óleo mineral 756g/L (75,6%m/v). Apresentação: embalagem de
20 litros.

1 262,93 262,93 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

585
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 418730 ACEFATO
Inseticida de Ação Sistêmica, Contato e Injestão. Composição: O,S-dimethyl
acethylphosphoramidorthioate - ACEFATO 750g/kg (75%m/m). Grupo Químico: Organofosforado. Tipo
de formulação: pó solúvel. Acefato Nortox - similar ou equivalente. Apresentação: quilograma.

1 40,74 40,74 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

586
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 388757 LAMBDA-CIALOTRINA

Inseticida de contato e ingestão do grupo piretróide COMPOSIÇÃO: (S)-α-cyano-3- phenoxybenzyl
(1S,3S)-3-[(Z)3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate and (S)-α-cyano-3-
phenoxybenzyl (1R,3R)-3-[(Z)3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate LAMBDA-
CIALOTRINA... 50g/L (5,0% m/v) Outros Ingredientes ............975 g/L (97,5% m/v) (Karate Zeon). Com
registro no Ministério da Agricultura para a cultura da videira. Com validade mínima de 18 meses a
partir da data da entrega. Apresentação: litro.

1 92,70 92,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

587
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 405586 DELTAMETRINA

Inseticida de contato e ingestão do grupo piretróide COMPOSIÇÃO: (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl
(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2 -dimethylcyclopropanecarboxylate (DELTAMETRINA).............25 g/L
(2,5% m/v) Ingrediente Inertes............865 g/L (86,5% m/v) (Decis). Com registro no Ministério da
Agricultura para a cultura do pêssego e maçã. com validade mínima de 18 meses a partir da data da
entrega. Apresentação: litro.

1 108,56 108,56 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

588
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 421074 URÉIA
Inseticida Fisiológico (Benzoiluréia). Composição: (RS)-1- [3-cloro-4-(1,1,2-trifluoro-2-trifluorometoxi-
etoxi)fenil]-3-(2,6- difluorobenzoil)uréia; (Novalurom) 100g/L (10,0%m/v); Ingredientes Inertes 982g/L
(98,2%m/v). Grupo Químico: Benzoiluréia. (Rimon 120 CE). Com registro no Ministério da Agricultura
para a cultura do pêssego. Apresentação: litro.

1 86,74 86,74 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

589
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 384088 PERMETRINA Inseticida Fumegante Fosfeto de Alumínio 570 g/kg. Apresentação: grama (podendo ser tubo c/ 90
gramas contendo 30 pastilhas c/ 3g cada) 100 0,66 66,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

590
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 384088 PERMETRINA Inseticida Permetina 384g/L. Permetrina Fersol ou similar. Apresentação: embalagem de 1 litro 1 72,63 72,63 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

591
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 381001 IMIDACLOPRIDO
Inseticida sistêmico do grupo químico dos neonicotinóides. Composição: IMIDACLOPRID 700 g/kg (70,0
% m/m). Tipo de formulação: Granulado dispersível - WG. (GALEÃO- Similar ou equivalente).
Apresentação: quilograma.

1 168,42 168,42 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA
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592
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 435223 INSETICIDA
Inseticida sistêmico do grupo químico neonicotinoide. Composição: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-n-
nitroimidazolidin-2-ylideneamine (Imidacloprido)..200 g/L (20 % m/v) Outros ingredientes..900 g/L (90
% m/v) (Provado) Com registro no Ministério da Agricultura para a cultura da videira. com validade
mínima de 18 meses a partir da data da entrega. Apresentação: litro.

1 71,42 71,42 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

593
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 440966 CAVACO MADEIRA Maravalha para cama de aviário livre de impurezas. Apresentação: metro cúbico. 1 45,90 45,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

594
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS Muda de morangueiro (Cv. Albion). Apresentação: unidade. 5 1,66 8,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

595
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS Muda de morangueiro (Cv. Camino Real). Apresentação: unidade. 5 1,66 8,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

596
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS Muda de morangueiro (Cv. Monterey). Apresentação: unidade. 5 1,66 8,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

597
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS Muda de morangueiro (Cv. San Andreas). Apresentação: unidade. 5 1,66 8,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

598
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS

Mudas de citros da variedade "céu precoce" enxertada no porta enxerto trifoliata em recipiente de
polietileno, isentas de pragas e doenças. Apresentação: unidade. 2 24,98 49,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

599
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS Muda de Erva Mate Cambona 4. Apresentação: unidade. 5 3,18 15,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

600
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS Muda de Eucaliptus Grandis Clonal, clone Planflora GPC 23. Apresentação: unidade. 5 0,77 3,85 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

601
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 313357 SACO Saquinho plástico, cor preta, para mudas de plantas, tamanho 15cm x 25cm ou 15cm x 28cm.
Apresentação: unidade. 100 0,08 8,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA
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602
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730 SEMENTES E MUDAS DE
PLANTAS Semente de Salsa Grauda Portuguesa. Apresentação: embalagem com 10 gramas. 2 8,82 17,64 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para a
execução de
aulas
práticas na
área de
Recursos
Naturais.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável

Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 18.933,14
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603
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 388597 SEMENTE
Semente Capim Sudão para pastejo de bovinos, caprinos e ovinos, com tolerância
média ao frio e poder germinativo mínimo de 80%.BRS Estribo ou similar.
Apresentação: sacos de 40 kg.

1 173,55 173,55 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

604
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 393136 SEMENTE Semente de Amendoim Forrageiro. Apresentação: quilograma. 1 276,84 276,84 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

605
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 243604 SEMENTE Semente de aveia branca certificada, cultivar Taura ou Estampa. Apresentação:
quilograma, ensacada. 2 1,71 3,42 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

606
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 265142 SEMENTE Semente de Cebola Baia Periforme. Apresentação: lata com 100 gramas 1 69,67 69,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

607
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730
SEMENTES E
MUDAS DE
PLANTAS

Semente de Grama Batatais . Apresentação: quilograma. 1 66,33 66,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

608
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730
SEMENTES E
MUDAS DE
PLANTAS

Semente de Grama Bermuda. Apresentação: quilograma. 1 225,67 225,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

609
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730
SEMENTES E
MUDAS DE
PLANTAS

Semente de Grama Pensacola. Apresentação: quilograma. 1 23,03 23,03 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

610
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 198730
SEMENTES E
MUDAS DE
PLANTAS

Semente de grama São Carlos. Apresentação: quilograma. 1 258,93 258,93 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

611
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 234826 SEMENTE
Semente de milho AG 9025 VT PRO3, com tratamento industrial da semente para
inseticida e fungicida, peneira C2, C3 ou correspondente. Apresentação: saco com
60.000 sementes.

1 928,30 928,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

612
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 234826 SEMENTE Semente de milho AS 1596 VT PRO3, peneira C2, C3 ou correspondente.
Apresentação: saco com 60.000 sementes. 1 875,00 875,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

613
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 234826 SEMENTE
Semente de milho P 30F53 convencional,com tratamento de semente industrial para
inseticida e fungicida, peneira C2, C3 ou correspondente. Apresentação: saco com
60.000 sementes.

1 733,67 733,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

614
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 316245 SEMENTE Semente de nabo forrageiro, certificada e ensacada. Apresentação:quilograma,
ensacada. 1 3,97 3,97 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

615
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 246696 SEMENTE Semente de Repolho Híbrido Fuyutoyo. Apresentaçã: embalagem com 10 gramas. 1 5,61 5,61 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

616
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 234970 SEMENTE Semente de soja certificada cultivar BMX Ativa RR com tratamento de semente
industrial para fungicida e inseticida. Apresentação: saco de 40 kg. 1 190,93 190,93 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

617
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 234970 SEMENTE Semente de soja certificada cultivar ZEUS IPRO , com tratamento de semente
Industrial para fungicida e inseticida. Apresentação: saco de 40 kg. 1 346,77 346,77 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

618
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 250288 SORGO / MILHETO Semente de Sorgo para pastejo AG 2501 ou Jumbo. Apresentação: sacos com 10 kg. 1 178,68 178,68 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

619
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 340784 SEMENTE Semente Fiscalizada Trigo. Nome Científico: Triticum aestivum. Classificação: Trigo
Pão/Melhorador. Cultivar: TBIO Toruk. Apresentação: quilograma. 1 3,07 3,07 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

620
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 342571 SUBSTRATO
AGRÍCOLA

Substrato Composto para produção de mudas. Com Turfa de Sphagno, vermiculita
expandida, calcário dolomítico, gesso agrícola e fertilizantes NPK. Apresentação: saco
com 25kg.

10 27,63 276,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020
Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

621
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 347672 SUBSTRATO
AGRÍCOLA

Vermiculita expandida granulometria média, (CRA): 60% Densidade: 80 kg/m³ ; (pH):
7,0 (+/- 0,5). Apresentação: litro. 10 0,63 6,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/09/2020

Enviado
para o
ME

Insumos necessários para a
execução de aulas práticas na área
de Recursos Naturais.

INFRAESTRUTURA

622
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 2771

AR
CONDICIONADO -
MANUTENCAO DE
SISTEMAS
LIMPEZA

Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 7.500 a 18.000
BTUs, com o fornecimento de peças e mão-de-obra. 4 416,67 1.666,68 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 05/11/2020

Enviado
para o
ME

Os itens demandados têm por
finalidade instalar os aparelhos de
ar condicionado que foram
adquiridos para as salas que ainda
não possuem esses aparelhos,
como também, há a necessidade
de fazer manutenção dos
aparelhos já instalados no
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

623
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 2771

AR
CONDICIONADO -
MANUTENCAO DE
SISTEMAS
LIMPEZA

Manutenção preventiva de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 19.000 a
36.000 BTUs, com o fornecimento de peças e mão-de-obra. 20 533,33 10.666,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 05/11/2020

Enviado
para o
ME

Os itens demandados têm por
finalidade instalar os aparelhos de
ar condicionado que foram
adquiridos para as salas que ainda
não possuem esses aparelhos,
como também, há a necessidade
de fazer manutenção dos
aparelhos já instalados no
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA
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624
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 2020

AR
CONDICIONADO -
INSTALACAO E
MONTAGEM (
PAREDE
SISTEMAS)

Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 7.500 a 18.000 BTUs, com o
fornecimento de peças e mão-de-obra. 5 610,00 3.050,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 05/11/2020

Enviado
para o
ME

Os itens demandados têm por
finalidade instalar os aparelhos de
ar condicionado que foram
adquiridos para as salas que ainda
não possuem esses aparelhos,
como também, há a necessidade
de fazer manutenção dos
aparelhos já instalados no
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

625
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 2020

AR
CONDICIONADO -
INSTALACAO E
MONTAGEM (
PAREDE
SISTEMAS)

Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 19.000 a 36.000 BTUs, com
o fornecimento de peças e mão-de-obra. 10 916,67 9.166,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 05/11/2020

Enviado
para o
ME

Os itens demandados têm por
finalidade instalar os aparelhos de
ar condicionado que foram
adquiridos para as salas que ainda
não possuem esses aparelhos,
como também, há a necessidade
de fazer manutenção dos
aparelhos já instalados no
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

626
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 2771

AR
CONDICIONADO -
MANUTENCAO DE
SISTEMAS
LIMPEZA

Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 7.500 a 18.000
BTUs, com o fornecimento de peças e mão-de-obra. 4 875,00 3.500,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 05/11/2020

Enviado
para o
ME

Os itens demandados têm por
finalidade instalar os aparelhos de
ar condicionado que foram
adquiridos para as salas que ainda
não possuem esses aparelhos,
como também, há a necessidade
de fazer manutenção dos
aparelhos já instalados no
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

627
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 2771

AR
CONDICIONADO -
MANUTENCAO DE
SISTEMAS
LIMPEZA

Manutenção corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo split, de 19.000 a 36.000
BTUs, com o fornecimento de peças e mão-de-obra. 20 1.125,00 22.500,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 05/11/2020

Enviado
para o
ME

Os itens demandados têm por
finalidade instalar os aparelhos de
ar condicionado que foram
adquiridos para as salas que ainda
não possuem esses aparelhos,
como também, há a necessidade
de fazer manutenção dos
aparelhos já instalados no
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

628
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 19267

EDICAO
IMPRESSAO -
DIARIO OFICIAL
JUSTICA

Contratação de serviço de publicações legais imprensa nacional. 12 1.250,50 15.006,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/01/2020
Enviado
para o
ME

Atender as demandas de
publicações legais da Imprensa
Nacional do IFRS/Campus Rolante

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

629
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 16152

PUBLICACAO
LIVRO MATERIA -
PERIODICA
OFICIAL

Serviços de Publicação Legal – EBC. 1 300,00 300,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 11/01/2020
Enviado
para o
ME

Atender as demandas de
publicação legal do Campus
Rolante.

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

630
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 906 SEGURO

GARANTIA

Empresa seguradora para fornecimento de serviços de seguro contra acidentes
pessoais, morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente,
despesas médicas hospitalares e odontológicas, assistência especial, do tipo coletivo,
auxílio funeral para alunos regularmente matriculados no IFRS/Campus Rolante.

12 333,96 4.007,52 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/11/2020
Enviado
para o
ME

A proteção dos alunos no IFRS –
Campus Rolante consiste em uma
garantia fundamental para o
desenvolvimento das atividades
educacionais, resguardando-os
contra possíveis acidentes ou
sinistros, possibilitando assim,
maior segurança em razão de suas
atividades desenvolvidas.

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

631
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150628 REGISTRO PEÇAS
E COMPONENTES Fornecimento de Peças de reposição (unidade – peças) 12 1.000,00 12.000,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020

Enviado
para o
ME

Atender as demandas de
gerenciamento de frota do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

632
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 25518

ADMINISTRACAO
GERENCIAMENTO-
MANUTENCAO
VEICULO
AUTOMOTIVO

Fornecimento de Mão-de-Obra. 12 1.000,00 12.000,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Atender as demandas de
gerenciamento de frota do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

633
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 25518

ADMINISTRACAO
GERENCIAMENTO-
MANUTENCAO
VEICULO
AUTOMOTIVO

Taxa de Administração (serviço) 12 83,34 1.000,08 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/09/2020
Enviado
para o
ME

Atender as demandas de
gerenciamento de frota do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

634
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 25828

CONTRATACAO
DE PASSAGEM
AEREA JUNTO A
COMPANHIA
CREDENCIADA

Aquisição de bilhetes nacionais. 1 7.000,00 7.000,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/02/2020
Enviado
para o
ME

Atender as demandas de
passagens aéreas do IFRS/Campus
Rolante.

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

635
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 25828

CONTRATACAO
DE PASSAGEM
AEREA JUNTO A
COMPANHIA
CREDENCIADA

Bilhetes aéreos internacionais. 1 7.000,00 7.000,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 02/02/2020
Enviado
para o
ME

Atender as demandas de
passagens aéreas do IFRS/Campus
Rolante.

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

636
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 3719

PRESTACAO DE
SERVICOS DE
AGENCIAMENTO
DE VIAGENS

Prestação de serviço de agenciamento de viagens compreendendo coração, reserva,
emissão, marcação de assentos e remarcação de bilhetes aéreos e terrestres. 10 0,01 0,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 02/02/2020

Enviado
para o
ME

Atender as demandas de
passagens aéreas do IFRS/Campus
Rolante.

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

637
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 16950 GASOLINA
COMUM Gasolina Comum e Aditivada. 5200 3,73 19.396,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 09/10/2020

Enviado
para o
ME

Em razão do fluxo contínuo dos
veículos e utilização de
equipamentos para atendimento
das ações de ensino, pesquisa,
extensão e gestão, uma rede
credenciada de combustíveis irá
garantir maior eficiência e eficácia
no atendimento, a fim de que se
mantenham os padrões adequados
de desenvolvimento das atividades
institucionais do IFRS.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
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638
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 47627 ÁLCOOL ANIDRO
COMBUSTÍVEL Álcool. 1000 3,54 3.540,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 09/10/2020

Enviado
para o
ME

Em razão do fluxo contínuo dos
veículos e utilização de
equipamentos para atendimento
das ações de ensino, pesquisa,
extensão e gestão, uma rede
credenciada de combustíveis irá
garantir maior eficiência e eficácia
no atendimento, a fim de que se
mantenham os padrões adequados
de desenvolvimento das atividades
institucionais do IFRS

INFRAESTRUTURA

639
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 16993 ÓLEO DIESEL Diesel. 1700 2,97 5.049,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 09/10/2020
Enviado
para o
ME

Em razão do fluxo contínuo dos
veículos e utilização de
equipamentos para atendimento
das ações de ensino, pesquisa,
extensão e gestão, uma rede
credenciada de combustíveis irá
garantir maior eficiência e eficácia
no atendimento, a fim de que se
mantenham os padrões adequados
de desenvolvimento das atividades
institucionais do IFRS

INFRAESTRUTURA

640
Materiais
e
Serviços

CONTINUADO 4120
ENERGIA
ELETRICA -
FORNECIMENTO

Contratação de empresa para fornecimento de Energia Elétrica. 12 6.916,67 83.000,04 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 02/02/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se essa aquisição por ser
necessário os serviços de energia
elétrica para o funcionamento do
Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

641
Materiais
e
Serviços

CONTINUADO 16195
RECOLHIMENTO
DE TAXA IMPOSTO
MULTA

Contribuição Custeio IP - CIP. 12 83,33 999,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 02/02/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se essa aquisição por ser
necessário os serviços de energia
elétrica para o funcionamento do
Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

642
Materiais
e
Serviços

CONTINUADO 22845

FORNECIMENTO
DE AGUA E
COLETA DE
ESGOTO
SANITARIO

Contratação de empresa para fornecimento de água e coleta de esgoto. 12 1.000,00 12.000,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 15/01/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se essa aquisição pela
necessidade de fornecimento de
água e coleta de esgoto para o
Campus Rolante e por haver
somente uma concessionária que
presta esse serviço na cidade de
Rolante/RS.

INFRAESTRUTURA

643
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 15156

ADMINISTRACAO
EXECUCAO
PROJETO
EDUCACIONAL
CONVENIO
ESTAGIO
UNIVERSITARIO
MONITOR

Taxa de administração 1 13,62 13,62 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 19/01/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se essa contratação para
atender as demandas de
estagiários para o Campus Rolante.

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

644
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 15156

ADMINISTRACAO
EXECUCAO
PROJETO
EDUCACIONAL
CONVENIO
ESTAGIO
UNIVERSITARIO
MONITOR

Contratação de Estagiários através de Agente de Integração de Estágios. 2 81,66 163,32 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 19/01/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se essa contratação para
atender as demandas de
estagiários para o Campus Rolante.

LICITAÇÕES E
CONTRATOS

645
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439474 MULTIVITAMINAS

ACETIL DL-METIONINA, CLORETO DE COLINA, CLORIDRATO DE TIAMINA, CLORIDRATO
DE PIRIDOXINA, CLORIDRATO DE L-ARGNINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMIDA,
PANTOTENATO DE CÁLCIO, GLICOSE. Concentração: 50mg/ml, 20mg/ml, 10mg/ml,
0,4mg/ml, 6mg/ml, 0,2mg/ml, 5mg/ml, 2mg/ml, 200mg/ml. Forma
farmacêutica*SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO VETERINÁRIO. UNIDADE: Frasco de 100 mL.
Mercepton ou Similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

1 25,05 25,05 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou aquisição

Unidade
responsável
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646
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 412308 BUSERELINA Acetato de buserelina 0,04mg/10 ml. USO VETERINÁRIO. Forma farmacêutixa*
solução injetável. Unidade: Frasco de 20ml. Sincroforte ou similar. 6 87,80 526,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

647
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409177 ÉSTER
TRIBUTÍLICO

Acetil tributil acetado. Forma farmacêutica: solução oral. Uso Veterinário. Unidade:
frasco de 150ml. Blotrol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. 1 63,49 63,49 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

648
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439806 AGULHA
HIPODÉRMICA Agulha descartável estéril 0,8 x 40. Caixa com 100 unidades. 1 44,75 44,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
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do item
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contratação ou aquisição

Unidade
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649
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439799 AGULHA
HIPODÉRMICA Agulha descartável estéril 1,2 x 40. Caixa com 100 unidades. 1 27,58 27,58 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

650
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439800 AGULHA
HIPODÉRMICA Agulha descartável estéril 1,6 x 40. Caixa com 100 unidades. 1 32,25 32,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

651
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 408664 AMOXICILINA
Amoxicilina de dose única e longa ação. Concentração: 15g/100ml. Forma
farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Clamoxyl
LA ou similar.

6 69,70 418,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 5 / 22



652
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 434168 AMPICILINA
Ampicilina sódica, cloracilina sódica. Composição: 250mg/4,5g 500mg/4,5g. Forma
farmacêutica: solução intramamária. Uso veterinário. Unidade: seringa 5g. Bovigam
vs ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

240 13,43 3.223,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

653
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO
ANIMAL

Aneis de borracha para caudectomia de ovinos. Unidade: embalagem com 100
unidades. 1 25,97 25,97 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

654
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 327187 APLICADOR
BRINCO ANIMAL

Aplicador de brinco, aplicação Bovino, tipo alicate, material em nylon e agulha de
aço, com agulha móvel e desarme automático. Modelo Crisan ou similar. 2 94,97 189,94 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou aquisição

Unidade
responsável
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655
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO
ANIMAL

Aplicador de sêmen universal com trava. Para palhetas de 2mm e 3mm Fabricado
em aço inox com 45cm de comprimento com possibilidade de trabalhar com palhetas
de 2mm e 3mm. Para bovinos, tem comprimento apropriado ao tamanho do órgão
genital da fêmea bovina, facilitando o manuseio e a deposição do sêmen.

3 382,34 1.147,02 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

656
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 294690 ARAME Arame galvanizado liso BWG 18. 10 14,98 149,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

657
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411435 ATROPINA
Atropina, sulfato. Concentração: 10mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso
veterinário. Unidade: frasco de 20 ml. Atropina 1%, sulfato de atropina 1%, similares
ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.

2 14,76 29,52 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
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externos
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orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato
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de outro

item
Item

Vinculado
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do item
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contratação ou aquisição

Unidade
responsável
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658
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO
ANIMAL

Avental de ombro para palpação em nylon impermeável. Canhoto ou destro (a
escolher no momento do empenho). 10 304,23 3.042,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.q

INFRAESTRUTURA

659
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410041 AZAPERONE
Azaperone. Concentração: 4g/100ml. Forma farmacêutica* Solução Injetável. Uso
veterinário. Destress ou similar. Unidade: Frasco de 20ml. O produto deve estar no
terço inicial da validade.

1 52,35 52,35 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

660
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO
ANIMAL

Bainha p/ Aplicação de Sêmen em Bovinos. Embalagem com 500 unidades. 2 283,75 567,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
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estimada
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661
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO
ANIMAL

Balde amamentador de bezerros com 1 teteira em borracha, em plástico ultra
resistente com proteção contra UV, vávula anti retorno e gancho para fixação na
parede.

4 114,20 456,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

662
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 412382 BENZILPENICILINA

Benzilpenicilina procaina, benzilpenicilina benzatina, dihidroestreptomicina sulfato,
de ação prolongada mínima de 48hs. Composição: 100.000ui/ml, 100.000ui/ml,
200mg/ml. O produto deve apresentar no máximo 10 ordenhas de carência para o
leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de
100ml. Shotapen l. A. Ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

2 88,24 176,48 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

663
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO
ANIMAL

Brinco grande Bovino sem marcação, para manejo de gado, e macho com ponta
metálica, cor amarela. Unidade: Caixa com 25 brincos. 2 54,95 109,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem
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do

item
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estimada
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externos
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Item
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664
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445279 DIAZINONA
Brinco mosquicida. Composição: Diazinon 30g, Clorpirifós 10g/100g. Uso Veterinário.
Indicado para uso em bovinos de leite sem carência. Unidade: sachê com 20 brincos.
Expert ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

2 112,27 224,54 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

665
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 417762 CEFALEXINA
Cefalexina e neomicina. Composição: 250mg + 250mg/10ml. Forma farmacêutica:
suspenção para uso intramamário. Uso veterinário. Unidade: bisnaga contendo 10ml.
O produto deve estar no terço inicial da validade.

2 14,47 28,94 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

666
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 441709 CEFALEXINA Cefalexina. Composição 150mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Rilexine ou similar. 1 194,37 194,37 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
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do

item
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667
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409344 CEFQUINOMA
Cefquinoma. Concentração: 88mg/8g. Forma farmacêutica: suspensão para uso
intramamário. Uso Veterinário. Unidade: Seringa/bisnaga plástica de 8g. Cobactan VL
ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

1 25,92 25,92 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

668
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411430 CEFTIOFUR
Ceftiofur, cloridrato micronizado. Composição: 50mg/ml. Forma farmacêutica:
solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 100ml. Cef 50, lactofur,
excenel rtu, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da
validade.

1 76,80 76,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

669
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 407462 CETAMINA
Cetamina, sal químico cloridrato, concentração: 100mg/ml, forma farmacêutica:
solução injetável. Uso veterinário Unidade: Frascos de 10ml. Dopalen, Francotar,
similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.

6 23,30 139,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA
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670
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445280 CIPERMETRINA
Cipermetrina e Clorpirifós. Concentração: 20g + 50g em 100ml. Forma farmacêutica:
solução de uso externo. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 200ml. Ciclorfós ou
similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

4 46,57 186,28 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

671
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409117 CLOPROSTENOL
Cloprostenol sodico. Composição: 26,3mg/100ml. Forma farmacetica: solução
injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 50 ml. Sincrocio ou similar. O produto
deve estar no terço inicial da validade.

2 122,58 245,16 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

672
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 437192 CLOREXIDINA
Clorexidina para pós dipping. Composição: digluconato de clorexidina 20%
1,25/100ml. Forma farmacêutica: solução de uso externo. Uso veterinário. Unidade:
frasco de 5 l. O produto deve estar no terço inicial da validade.

6 87,56 525,36 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
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673
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410920 CLOROBUTANOL
Clorobutanol. Composição: 50g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: frasco com 30 ml. Verruclin ou similar. O produto deve estar no
terço inicial da validade.

1 22,34 22,34 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

674
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409321 CLOSANTEL Closantel. Composição: 10g/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso
veterinário. Unidade: frasco de 250 ml. Taitec oral ou similar. 6 36,75 220,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

675
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO
ANIMAL

Copo para desinfetar tetos sem retorno de líquido. Copo de polipropileno com
recipiente graduado em sistema “no return” para pré e pós dipping, não
contaminante.

8 48,20 385,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
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676
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 5568 CORRENTE DE
ACO

Corrente Obstétrica veterinária, em aço cromado com cabo regulável, 140cm
comprimento. 1 364,75 364,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

677
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 395339 CUMATETRALIL
Cumatetralil. Composição: 0,75% p/p. Forma farmacêutica: pó de uso externo.
Unidade: frasco 1kg. Racumin® pó ou similar. O produto deve estar no terço inicial
da validade.

1 74,90 74,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

678
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 382498 DESINFETANTE
Desinfetante, hidrocarbonetos derivados do coal-tar, fenóis, cresóis, emulsificante
saponáceo. Composição: 56%, 105mg/ml, 105mg/ml, 155mg/ml. Forma
farmacêutica: solução de uso externo. Unidade: lata de 500ml. Creolina ou similar.

1 22,80 22,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.
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679
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 416419 DETERGENTE
SANEANTE

Detergente alcalino clorado líquido, desengraxante e de elevado poder germicida.
Com no mínimo 3% de cloro ativo. Aplicações: Utilizado na higiene de ordenhadeiras,
tanques de frio e outros equipamentos da indústria de alimentos com lavagem CIP.
Bombonas de 5 litros.

1 56,40 56,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

680
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 408849 DEXAMETASONA
Dexametasona. Composição: 2mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetáve. Uso
veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Azium, isacort, dexacort, déxium, dextar,
cortvet similares ou superiores. O produto deve ter indicação de bula também para
bovinos. O produto deve estar no terço inicial da validade.

4 10,00 40,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

681
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410038 DICLOFENACO
Diclofenaco sódico. Concentração: 50mg/ml. Solução injetável. Uso veterinário.
Unidade: frasco com 50ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.
Dicloifenaco 50, Vetflogin ou similar.

8 22,69 181,52 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.
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682
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 413347 DIFLUBENZURONA
Diflubenzuron, 1-(4-clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil) ureia COMPOSIÇÃO:
30,00g/1.000g. Forma farmacêutica: Pó de uso oral. Uso veterinário. O produto deve
estar no terço inicial da validade.

1 479,40 479,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

683
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 296990 CLOREXIDINA
DIGLUCONATO

Digluconato de clorhexidina, solução para pré-dipping. Composição: 1%. Forma
farmacêutica: solução de uso tópico. Unidade: galão de 5 l. O produto deve estar no
terço inicial da validade.

1 44,72 44,72 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

684
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409120 DINOPROST
Dinoprost trometamina, álcool benzílico. Composição: 6,71mg/ml, 9mg/ml. Forma
farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos de 30 ml. Lutalyse
ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

1 64,61 64,61 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.
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685
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409123 DIPIRONA SÓDICA
Dipirona sódica. Concentração: 500mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável,
uso veterinário. Deve ter indicação tasmbém para bovinos na bula. Unidade: frasco
de 50 ml. D500, analgex v, finador, similares ou superiores. O produto deve estar no
terço inicial da validade.

2 13,23 26,46 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

686
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409124 DIPROPIONATO
DE IMIDOCARBE

Dipropionato de imidocarb. Composição: 12 a 15g/100ml. Forma farmacêutica:
solução injetável. O produto deve ter indicação de carência de 9 a 10 dias em bula
para bovinos de leite. Uso veterinário. Unidade: frasco com 15 ou 20 ml. Enfrent,
Imidofort B12, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da
validade.

6 45,08 270,48 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

687
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 412064 DISOFENOL
Disofenol. Composição: 20g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: frasco de 250ml. Disofenol 20% ou similar. O produto deve
estar no terço inicial da validade.

4 127,00 508,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.
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688
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409126 DORAMECTINA
Doramectina. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. O produto deve ter indicação em bula para bovinos, ovinos e suínos.
Unidade: frasco de 200ml. O produto deve estar no terço inicial da validade.

2 95,73 191,46 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

689
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO
ANIMAL

Eletrificador de cerca elétrica. Características: Bi-volt automático. Energia
armazenada: 25 Joules. Energia máxima de saída: 18,2 Joules. Alcance em linha reta
de 6000 m, 2 leds indicadores de funcionamento. Terminais em aço inox.
Desviador/Centelhador interno de raios para descargas conduzidos pela cerca e pela
rede elétrica. Transformador de pulso resinado em epoxi. Voltagem de saída estável.
Aprovados pelo INMETRO e em conformidades com as normas ABNT NBR NM 60335-
1:2010 e ABNT NBR IEC 60335-2-76:2007.

1 5.607,86 5.607,86 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

690
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409005 ENROFLOXACINO
Enrofloxacino de ação prolongada de no mínimo 48hs. Indicação de bula de dose
única. Composição:100mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Kinetomax, similares ou superiores. O
produto deve estar no terço inicial da validade.

10 158,50 1.585,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.
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691
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409166 FEBENDAZOL
Fembendazole. Concentração: 4g em 100g. Forma farmacêutica: solução em pó. Uso
veterinário. Unidade: pote contendo 100g. Fencare 4% premix ou similares. O
produto deve estar no terço inicial da validade.

4 26,65 106,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

692
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 407503 FENILBUTAZONA
Fenilbutazona. Concentração: 200mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Fenilbutazona of, equipalazone,
butafenil,similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da validade.

1 37,96 37,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

693
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409180 COMPLEXO DE
FERRO DEXTRANO

Ferro, hidróxido. Composição: 10g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: frasco de 50 ml. Ferrodex ou similar. O produto deve estar no
terço inicial da validade.

2 15,26 30,52 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.
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694
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 281094 FIO DE SUTURA Fio de Sutura Catgut Cromado 3-0, com agulha, comprimento 1,5 m, esterilizado.
Unidade: Caixa com 24 fios. 1 171,64 171,64 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

695
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 65374 BOBINA PARA FIO
ELÉTRICO Fio Eletroplástico para cerca elétrica rural, rolo de 4mm x 500 metros. 3 88,32 264,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

696
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 281032 FIO DE SUTURA Fio para Sutura Catgut Simples 2-0, com agulha, comprimento 1,5 m, esterilizado.
Unidade: Caixa com 24 fios. 1 175,14 175,14 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou aquisição

Unidade
responsável
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697
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445282 FLUAZUROM
Fipronil, fluazuron. Concentração: 1g, 3g/100ml, Forma farmacêutica: solução pour
on. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 1 litro. Superhion Ourofino ou similar. O
produto deve estar no terço inicial da validade.

10 261,70 2.617,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

698
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410633 BUTAFOSFANA
Fósforo orgânico e Vitamina B12. Composição: Ácido 1-(n-butilamino)-1-metiletil-
fosfônico 10 g, Cianocobalamina (Vitamina B12) 5000 µg, Veículo q.s.p 100 mL.
Forma farmacêutica: solução injetável. Uso Veterinário. Unidade: Frasco de 100ml.
Catosal B12 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

2 100,76 201,52 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

699
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO
ANIMAL

Gancho obstétrico de 54 cm. 1 195,75 195,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou aquisição

Unidade
responsável
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700
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO
ANIMAL

Gancho para Fechamento Vaginal 13cm. 1 66,00 66,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

701
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364
EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO
ANIMAL

Gancho para Olhos em Aço Cromado. Forma angular, sem ponta, comprimento 85
mm. 1 143,25 143,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

702
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409927 GENTAMICINA
Gentamicina base, cloridrato de bromexina, cloreto de benzalconio. Composoição:
3mg/ml, 1,5mg/ml, 1mg/ml. Forma farmacêutica: solução intrauterina. Uso
veterinário. Unidade: frasco plástico com 100 ml. Gentrin infusão uterina ou similar.
O produto deve estar no terço inicial da validade.

1 34,15 34,15 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus Rolante encontra-se em
fase de implantação e são
oferecidos anualmente dois cursos
Técnicos em Agropecuária; um
integrado ao ensino médio e outro
concomitante e/ou subsequente.
Desta forma, para atender as
necessidades práticas destes
cursos, se faz necessária a
implantação de uma estrutura de
aulas práticas, com um setor
zootécnico completo com animais
de diferentes espécies.
Atualmente, realizamos nossas
aulas práticas em propriedades
locais cedidas, para devidos fins,
pelos proprietários do município e
região. Além disso, realizamos
cursos de curta duração
envolvendo prática com animais,
como curso de inseminação
artificial em bovinos, os quais
necessitam ser tratados durante e
após a realização dos mesmos com
medicamentos veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 263.819,02
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Código
do
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externos
Ação

orçamentária
Elemento
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contratação
ou aquisição
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703
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 423643 AMOXICILINA
Gentamicina, Amoxicilina. Composoição: 40mg, 150ml/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: frasco de 100 ml. Gentamox ou similar. Deve apresentar período de carência na bula
de 03 dias para o leite. O produto deve estar no terço inicial da validade.

1 83,02 83,02 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA
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704
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 267541 GLICOSE Glicose. Concentração: 50%. Forma farmacêutica: solução injetavel. Uso veterinário. Unidade: frasco de
500ml. O produto deve estar no terço inicial da validade. 8 24,56 196,48 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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705
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445283 GLICONATO DE
CÁLCIO

Gluconato de cálcio, glicerofosfato de cálcio, cloreto de magnésio, dextrose, ácido bórico. Composição:
21g/100ml, 5g/100ml, 5g/100ml, 10g/100ml, 2g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Calcio glicosado ou similar. O produto deve estar no terço inicial
da validade.

1 28,28 28,28 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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706
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445284 ESTRADIOL
Hormônios. Composição: benzoato de estradiol 100mg, álcool benzílico 3g, óleo de girassol 100ml. Forma
farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco com 50ml. Gonadiol ou similar. O produto
deve estar no terço inicial da validade.

2 32,72 65,44 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 4 / 80



707
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 418223 ESTRADIOL
Hormônios. Composição: cipionato de estradiol 2 mg/ml; clorobutanol 5 mg, óleo de caroço de algodão
q.s.p. 1 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frascos com 10 ml. O produto
deve estar no terço inicial da validade.

5 25,75 128,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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708
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 419356 PROGESTERONA
Hormônios. Composição: Progesterona 1g, excipiente 19g. Forma farmacêutica: Dispositivo intravaginal.
Uso veterinário. Unidade: Bolsa contendo 10 doses. Sincrogest ou similar. O produto deve estar no terço
inicial da validade.

6 262,56 1.575,36 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 6 / 80



709
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 5339 FERTILIZANTE
NATURAL

Inoculante bacteriano específico para fermentação de silagem de planta inteira de milho, com anti-
fúngico, desclorificante, com corante azul em pó, totalmente solúvel em água, frascos com 50g. O
produto deve estar no terço inicial da validade.

1 247,00 247,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 7 / 80



710
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 389059 DESINFETANTE
Iodophor, ácido fosfórico. Composição: 11,25g, 15g/100ml (2,25% de iodo livre). Forma farmacêutica:
solução de uso tópico. Unidade: frascos de 1 litro. Iodophor, iodigen ou similar. O produto deve estar no
terço inicial da validade.

2 54,06 108,12 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 8 / 80



711
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 438843 IVERMECTINA
Ivermectina e praziquantel oral. Concentração: 1,55% e 7,75%. Forma farmacêutica: pasta de uso oral.
Uso veterinário. Unidade: seringa contendo 7,74g de pasta. Eqvalan gold ou similar. O produto deve estar
no terço inicial da validade.

8 23,29 186,32 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 9 / 80



712
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364 EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO ANIMAL Kit Cabo de Porteira com Mola para 5 m e Isoladores c/ Parafuso c/ Ganchos para Engate 1 35,67 35,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 10 / 80



713
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364 EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO ANIMAL Laço para suínos com cabo de 60 cm com trava. 3 94,75 284,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 11 / 80



714
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 427223 LAMBDA-
CIALOTRINA

Lambda-cialotrina. Concentração: 10%. Forma farmacêutica: pó de uso ambiente. Unidade: Caixa com 1kg
de sachês com 25g. O produto deve estar no terço inicial da validade. 1 422,63 422,63 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 12 / 80



715
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 242918 LÂMINA BISTURI Lâmina de bisturi esterilizada nº 22. Unidade: Caixa com 100 lâminas. 4 103,30 413,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 13 / 80



716
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410039 LEVAMISOL Levamizol cloridrato. Composição: 75mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário.
Unidade: frasco de 30 ml. Ripercol, levamizol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. 8 14,04 112,32 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 14 / 80



717
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411433 LIDOCAÍNA
Lidocaína, cloridrato, concentração: 20mg/ml Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário.
Unidade: Frascos com 50 ml. Lidovet, Anestésico Bravet, Dorfin, similares ou superiores. O produto deve
estar no terço inicial da validade.

2 29,02 58,04 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 15 / 80



718
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 19313 LONA Lona dupla face preto/branco para silagem. Medidas: 8 x 100 x 200 micras 1 1.718,40 1.718,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 16 / 80



719
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 231750 LUVA BORRACHA Luva de látex para procedimentos tamanho G, caixas com 100 unidades. 8 36,16 289,28 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 17 / 80



720
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 269894
LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO
CIRÚRGICO

Luva de látex para procedimentos tamanho P, caixas com 100 unidades. 4 36,44 145,76 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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721
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364 EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO ANIMAL

Luvas Descartáveis Super Sensitivas. Cor laranja. Extrema sensibilidade e total segurança em palpação,
inseminação, necrópsia e obstetrícia. Comprimento de 92 cm, com dedos. Caixas com 100 unidades. 4 76,12 304,48 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 19 / 80



722
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364 EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO ANIMAL Luvas para inseminação artificial do tipo NECK. Caixa com 50 unidades 8 252,12 2.016,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 20 / 80



723
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 73008 MAMADEIRA Mamadeira para bezerras 2,5 litros com alça e chupeta. 4 50,00 200,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 21 / 80



724
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 246874 BATOM MARCADOR
ANIMAL Marcador para Brinco de cor preta. 1 22,06 22,06 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 22 / 80



725
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 407453 MELOXICAM
Meloxicam. Concentração: 20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade:
frasco-ampola de 50ml. Maxicam 2%, similares ou superiores. O produto deve estar no terço inicial da
validade.

1 96,66 96,66 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 23 / 80



726
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 421285 MONEPANTEL Monepantel. Composição: monepantel 2,5g/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário.
Unidade: frasco de 1 litro. Zolvix ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade. 1 1.080,90 1.080,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 24 / 80



727
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 406163 TIAMETOXAM Mosquicida. Composição: thiamethoxan 10g, z-9-tricosene 0,1g, excipiente 100g. Forma farmacêutica: pó
para diluição. O produto deve estar no terço inicial da validade. 1 2.059,10 2.059,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 25 / 80



728
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445285 NITROXINIL Nitronixinil. Concentração: nitronixinil 34%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário.
Unidade: frasco de 500 ml. Dovenix Supra ou similares. O produto deve estar no terço inicial da validade. 1 206,93 206,93 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 26 / 80



729
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445286 EPRINOMECTINA
Novaluron e Eprinomectina. Composição: 10,0g e 1,8g em 100ml. Forma farmacêutica: solução injetável.
Uso veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Novatack Gold ou similares. O produto deve estar no terço
inicial da validade.

1 627,04 627,04 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 27 / 80



730
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439374 OCITOCINA Ocitocina sintética. Composição: 10 u.i./ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário.
Unidade: frascos de 10ml. Ocitocina ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. 1 7,33 7,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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731
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409020 OXITETRACICLINA
Oxitetraciclina cloridrato, cloreto de benzetônio. Composição: 5,5g/100g, 5,5g/100g. Forma farmacêutica:
pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê aluminizado contendo 100 g. Terramicina® pó solúvel com
antigerm 77 ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

1 22,59 22,59 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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732
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409017 OXITETRACICLINA
Oxitetraciclina dihidratada de ação prolongada acima de 48hs. Composição: 200mg/ml. O produto deve
apresentar na bula o período de carência para o leite. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: Frasco de 50 ml. Terramicina LA ou Similar. O produto deve estar no terço inicial da
validade.

1 16,57 16,57 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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733
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409021 OXITETRACICLINA
Oxitetraciclina, cloridrato com hidrocortisona. Concentração: 68mg/ML e 20mg/ml. Forma farmacêutica:
aerossol. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 75g. Terracotril, similares ou superiores. O produto deve
estar no terço inicial da validade.

1 31,49 31,49 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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734
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 300569 PINÇA CIRÚRGICA Pinça obstétrica veterinária em aço inox 30cm. 1 592,70 592,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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735
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 418866 PROPOXUR Propoxur. Concentração: 1%. Forma farmacêutica: pó de uso externo. Uso veterinário. Unidade: cartucho
de 1 kg. Bolfo, propoxur, tanidil, insetifom ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. 1 51,31 51,31 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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736
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 415525 BICARBONATO DE
SÓDIO

Purgante salino. Composição: Bicarbonato de sódio 50g, Magnésia calcinada 33,75g, Carbonato de cálcio
25g, Sulfato de magnésio q.s.p 500g. Forma farmaceutica: pó de uso oral. Uso Veterinário. Unidade: Sachê
de 500g. Purgante salino UCB ou similar.

2 14,86 29,72 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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737
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 377448 REAGENTE
ANALÍTICO

Púrpura de bromocresol. Composição: 0,02mg/100ml. Forma farmacêutica*líquido de uso externo. Uso
veterinário. Unidade: frascos de 500 ml. Cmt fatec ou similar. O produto deve estar no terço inicial da
validade.

2 12,37 24,74 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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738
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411588 COLETOR DE LEITE Raquete cor branca com 4 cavidades para teste de mastite (C.M.T.) 4 12,57 50,28 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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739
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410373 DIFETIALONA Raticida em bloco extrusado a base de Difetialona. Rodilon Bloco Extrusado ou similares. Unidade: saco
de 1kg contendo 66 a 67 blocos de 15g. 1 76,20 76,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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740
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 380125 BROMADIOLONA Raticida granulado Bromodiolone 3-(-4 hidroxi-2 ecxacromeno 3- IL) – 3 fenil-bromodifenil ) 1-propamolo
0,005% + cereais 99%. Unidade: pacotes de 1kg contendo 40 saches de 25g. 1 66,70 66,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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741
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 30414 SABÃO BARRA
Sabonete sarnicida. Composição: trissulfeto de arsênico 2,90g,enxofre sublimado 7,30g, alcatrão da
noruega 4,40g, fenol bruto 4,40g, cresol 2,90g, sabão medicinal 100,00g. Uso tópico, uso veterinário.
Unidade: barra de 100g. Sarnatyl ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

2 13,25 26,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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742
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445470 ÁCIDO PERACÉTICO Sanitizante para ordenha circuito C.I.P. bactericida de amplo espectro que não deixa resíduos inibidores.
Composição: Ácido peracético 5%, estabilizantes. Diluição a 3%. 1 10,73 10,73 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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743
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439631 SERINGA Seringa descartável 50 ml. 150 4,55 682,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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744
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439627 SERINGA Seringa descartável de 20 ml. 150 1,52 228,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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745
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439709 SERINGA Seringas descartáveis de 10 ml com agulha hipodérmica. 100 1,30 130,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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746
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439693 SERINGA Seringas descartáveis de 5 ml com agulha. 100 1,00 100,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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747
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445393 SILICONE Silicone 30%, metilcelulose. Composição: 5ml/100ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário.
Unidade: frasco de 100 ml. Ruminol ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade 1 15,94 15,94 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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748
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 268236 CLORETO DE SÓDIO Solução fisiológica de cloreto de sódio. Concentração: 0,9%. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: bolsa de 1000ml. O produto deve estar no terço inicial da validade. 10 8,65 86,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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749
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 440190 MATERIAL
VETERINÁRIO Sonda Esofágica Thygessen para Empurrar ou Extrair Corpos, 1,75 m comprimento. 2 468,33 936,66 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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750
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150364 EQUIPAMENTO /
ACESSÓRIO ANIMAL Sonda oral para bezerros em aço inox, com garrafa plástica. 4 348,80 1.395,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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751
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409690 SORO
Soro antitetânico liofilizado. Concentração: 5.000ui. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: frasco-ampola de 5ml contendo o produto liofilizado (5.000ui) e 5ml de diluente. O
produto deve estar no terço inicial da validade.

1 10,33 10,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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752
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 441935 MULTIVITAMINAS

Soro composto. Composição: Vitamina B1 3 mg, Vitamina B2 fosfato 20 mg, Vitamina B6 3 mg, Vitamina
Bl2 2 mg, Nicotimida 240 mg, Dextrose Anidra 6000 mg, Cloreto de Sódio 400 mg, Cloreto de Potássio 50
mg, Cloreto de Cálcio 2 H20 39,8 mg, Cloreto de Magnésio 6 H20 34,2 mg, DL Metionina 600 mg, Cloreto
de Colina 300 mg, Água para injetáveis q.s.p .100 mL. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Bioxan composto Valee ou similar. O produto deve estar no terço
inicial da validade.

2 17,48 34,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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753
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439483 CIPERMETRINA
Sulfadiazina prata, alumínio, ddvp, cipermetrina. Composíção: 0,1%, 5%, 1,6%, 0,4%. Forma farmacêutica:
aerossol. Uso veterinário. Unidade: frasco aerossol contendo 500 ml (290g). Bactrovet prata a.m ou
similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

1 24,93 24,93 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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754
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409300 SULFAMETOXAZOL
Sulfametoxazol, trimetoprim, bromexina. Composição: 10g/100g, 2g/100g, 0,25g/100g. Forma
farmacêutica: pó oral. Uso veterinário. Unidade: sachê de 100 g. Trissulfin ou similar. O produto deve
estar no terço inicial da validade.

2 12,42 24,84 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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755
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409327 SULFAQUINOXALINA
Sulfaquinoxalina sódica. Composição: 250mg/ml. Forma farmacêutica: solução oral. Uso veterinário.
Unidade: sachê de 100g. Coccifin, coccidine (sanphar), lavimed sd (lavizoo) ou similares. O produto deve
estar no terço inicial da validade.

1 30,38 30,38 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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756
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409345 CEFQUINOMA Sulfato de cefquinoma. Concentração: 2,964 g/100 ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Frascos com 100 ml. Cobactan ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. 1 190,63 190,63 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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757
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445287 DDVP
Supona, vapona. Composição: 0,34%, 0,51%. Forma farmacêutica: aerossol de uso externo. Uso
veterinário. Unidade: frasco de 500 ml. Matabicheiras ou similar. O produto deve estar no terço inicial da
validade.

3 9,65 28,95 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 55 / 80



758
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 238194 TERMÔMETRO Termômetro Digital tipo Espeto para Laticínios, á prova d'água. Mede escala de -50 a +150ºC. Precisão de
1ºC. Exatidão ±1°C (-50 a 149.9°C) e ±1% (150 a 300°C). 5 47,74 238,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 56 / 80



759
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 435805 TERMÔMETRO
CLÍNICO Termômetro digital veterinário para aferição de temperatura corporal animal. Uso veterinário. 3 103,78 311,34 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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760
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 340048 TESOURA Tesoura cirúrgica 17cm curva ponta romba romba. 10 42,75 427,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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761
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 327309 TESOURA Tesoura para cortar cascos de ovinos 20 129,71 2.594,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 59 / 80



762
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411412 TETRACICLINA
Tetraciclina, cloridrato, excipiente efervescente. Composição: 1g/7g. Forma farmacêutica: Tablete
intrauterino. Uso veterinário. Unidade: Envelopes de 2 tabletes cada um. Caixa com 24 envelopes. Ginovet
ou Similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

1 402,90 402,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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763
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 412057 TRICLOROMETIAZIDA
Triclometazina, sulfato de dexametasona. Composição: 10mg/ml, 0,5mg/ml. Forma farmacêutica: solução
injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco de 10ml. Naquazone ou similar.o produto deve estar no terço
inicial da validade.

2 26,40 52,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 61 / 80



764
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445288 TRICLORFOM
Triclorfon + DDVP + Violeta de genciana. Composição: 2,0 g; 1,0 g; 0,5 g/100ml. Forma farmacêutica:
solução de uso tópico. Uso veterinário. Unidade: lata de 1 litro. Bertac ou similiares. O produto deve estar
no terço inicial da validade

1 52,39 52,39 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 62 / 80



765
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 412743 SULFADOXINA
Trimetoprima, sulfadoxina. Composição: 20g, 4g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: frasco com 50 ml. Borgal, Fortgal Plus ou similar. O produto deve estar no terço
inicial da validade.

2 54,16 108,32 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 63 / 80



766
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439540 VACINA
Vacina contra brucelose bovina. Composição: vacina tipo viva brucella abortus cepa b-19. Concentração:
2ml/dose. Forma física: fração liofilizada mais diluente. Frascos de 10 ou 15 doses. O produto deve estar
no terço inicial da validade.

4 22,59 90,36 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 64 / 80



767
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439543 VACINA

Vacina contra encefalomielite, influenza, rinopneumonite e tétano dos equinos. Composição: suspensão
contendo vírus inativados por betapropilactona de encefalomielite equina leste e oeste, influenza equina
cepa a/equine1/praga/1/56, a/equine/2/kentucky/94, a/equine2/south africa 4/03 e herpes vírus equino
tipo 1 e 4, adicionado de toxoide tetânico adsorvidos por gel de hidróxido de alumínio. Forma
farmacêutica: solução injetável. Unidade: frasco contendo uma dose. Tri-equi hertape ou similar.

1 62,73 62,73 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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768
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 445289 VACINA
Vacina contra o paratifo dos leitões, pasteurelose, colibacilose, erisipela, rinite atrófica e leptospirose
suína. Forma farmacêutica*solução injetável. Uso veterinário. Unidade: frasco contendo 50ml com 25
doses. Suiven ou similar.

1 55,01 55,01 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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769
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439553 VACINA

Vacina inativada contra circovirose e pneumonia enzoótica suína. Composição: Proteína ORF2 de
circovírus suíno tipo 2 com potência relativa ≥ 1,3 por dose e células inteiras inativadas de Mycoplasma
hyopneumoniae com potência relativa ≥ 1,2 por dose. Forma farmacêutica: Solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: Frasco com 100ml, contendo 50 doses de 2ml cada. Circumvent PCV M, Fostera
PCVMH ou Similar.

1 303,67 303,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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770
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439549 VACINA
Vacina inativada contra leptospirose de ruminantes e suínos. Composição: leptospira grippotyphosa,
leptospira hardjo, leptospira icterohaemorrhagiae e l. Pomona. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso
veterinário. Unidade: frascos contendo 10 doses. Leptoferm 5/2 ml ou similar. O produto deve estar no
terço inicial da validade.

1 29,75 29,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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771
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439565 VACINA
Vacina inativada contra mastite de bovinos. Composição: Escherichia coli (J5) inativado: > 50 RED60*,
Staphylococcus aureus (CP8) cepa SP 140 inativado expressando SAAC**: > 50 RED80*** e adjuvante
idôneo/dose. GForma farmacêutica* solução injetável. Uso veterinário. Unidade: Frasco de 10ml contendo
5 doses. Top Vac ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

1 138,38 138,38 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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772
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439541 VACINA
Vacina inativada contra raiva dos bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Forma farmacêutica: solução
injetável. Uso veterinário. Unidade: Frascos de 50ml contendo 25 doses. Alurabiffa, Raivacell ou similares.
O produto deve estar no terço inicial da validade.

4 23,15 92,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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773
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439534 VACINA
Vacina polivalente aquosa inativada, toxóides de c. Perfringens b/c, toxóides de c. Perfringens d, toxóides
de c. Septicum, toxóides de c. Novyi, toxóides de c. Tetani, hidróxido de alumínio. Composição: 10 ui, 5 ui,
2,5 ui, 3,5 ui, 2,5 ui, 3ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frascos de 90 ml com 30 doses.
Sintoxan polivalente ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

1 28,98 28,98 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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774
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439505 VACINA Vacina bivalente contra Febre Afotsa para bovinos, contendo vírus "O" e "A", purificada, inativada, oleosa.
Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: Frasco de 50ml contendo 10 doses. 1 33,81 33,81 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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775
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439539 VACINA
Vacina viva contra carbúnculo hemático. Composição: amostra sterne de bacillus anthracis com 2-10
milhões de esporos vivos. Forma farmacêutica: solução injetável. Unidade: frasco com 50ml (50 doses).
Hemavac ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

1 21,19 21,19 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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776
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439533 VACINA

Vacina viva liofilizada contra rinotraqueíte infecciosa bovina, diarréia viral bovina, vírus da parainfluenza
tipo 3, vírus respiratório sincicial, leptospirose (l. Canícola, l. Grippotyphosa, l. Hardjo, l.
Icterohaemorragiae, l. Pomona.) , corantes e diluentes (biológicos). Forma farmacêutica: solução injetavel.
Uso veterinário. Unidade: frasco contendo pó liofilizado + diluente de 50 ml, 10 doses. Supravac ou
similar. O produto deve estar no terço inicial da validade.

4 149,90 599,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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777
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150303 DISTANCIADOR
CERCA

Vareta plástica para cerca elétrica, com 114cm de comprimento total, com duas pontas de aço
galvanizado, com proteção contra raio ultra violeta. Cor branco ou amarelo. 10 18,61 186,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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778
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 439473 MULTIVITAMINAS Vitamina k. Composição: 0,217g/100ml. Forma farmacêutica: solução injetável. Uso veterinário. Unidade:
frasco de 20 ml. Monovin k ou similar. O produto deve estar no terço inicial da validade. 4 11,70 46,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020

Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

Unidade
responsável
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779
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 408845 XILAZINA
CLORIDRATO

Xilasina. Cloridrato, concentração*20mg/ml. Forma farmacêutica: solução injetável, uso veterinário.
Unidade: frasco de 10 ml. Anasedan, xilasin, xilasina, calmiun, rompun 2%, similares ou superiores. O
produto deve estar no terço inicial da validade.

8 16,46 131,68 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 23/07/2020
Enviado
para o
ME

O Campus
Rolante
encontra-se
em fase de
implantação e
são oferecidos
anualmente
dois cursos
Técnicos em
Agropecuária;
um integrado
ao ensino
médio e outro
concomitante
e/ou
subsequente.
Desta forma,
para atender
as
necessidades
práticas
destes cursos,
se faz
necessária a
implantação
de uma
estrutura de
aulas práticas,
com um setor
zootécnico
completo com
animais de
diferentes
espécies.
Atualmente,
realizamos
nossas aulas
práticas em
propriedades
locais cedidas,
para devidos
fins, pelos
proprietários
do município e
região. Além
disso,
realizamos
cursos de
curta duração
envolvendo
prática com
animais, como
curso de
inseminação
artificial em
bovinos, os
quais
necessitam
ser tratados
durante e
após a
realização dos
mesmos com
medicamentos
veterinários.

INFRAESTRUTURA

780
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 426587 ÁCIDO BÓRICO
Ácido Bórico. Fórmula química H3BO3, massa molar 61,83 g/mol, número de referência química CAS
10043-35-3, grau de pureza mínimo de 99,8%, fornecido com ficha de informações de segurança de
produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de
validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Embalagem: frasco de 1 kg.

1 27,37 27,37 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

781
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 381533 ÁCIDO GLIBERÉLICO
Ácido Gliberélico, aspecto físico pó branco ou esbranquiçado, fórmula química C19H22O6 (GIBERELINA
A3), peso molecular 346,37, grau de pureza teor mínimo de 90, número de referência química CAS 77-06-
5 Embalagem: Frasco com 5gramas.

1 982,19 982,19 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa
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782
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 347320 ÁCIDO NÍTRICO

Ácido Nítrico. Fórmula química HNO3, massa molar 63,01 g/mol, número de referência química CAS 7697-
37-2, grau de pureza mínimo de 69%, características adicionais reagente P.A., ACS, fornecido com ficha de
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da
data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Embalagem: Frasco
de 1 Litro.

2 48,68 97,36 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

783
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 347172 ÁCIDO SALICÍLICO

Ácido Salicílico. Fórmula química C7H6O3, massa molar 138,12 g/mol, número de referência química CAS
69-72-7, grau de pureza mínimo de 98%, característica adicional reagente P.A., fornecido com ficha de
informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da
data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Embalagem: Frasco
de 250 gramas.

12 80,47 965,64 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

784
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 347290 ÁCIDO SULFÚRICO

Ácido Sulfúrico. Fórmula química H2SO4, massa molar de 98,08 g/mol, número de referência química CAS
7664-93-9, grau de pureza mínimo de 96%, características adicionais reagente P.A., ACS, fornecido com
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6
meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Produto
controlado pela Polícia Federal. Embalagem: Frasco de 1 Litro.

1 50,61 50,61 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

785
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 414200 MEIO DE CULTURA

Ágar Batata/Potato Dextrose, Ágar BDA acidificado para contagem de placas de leveduras e bolores em
análise de alimentos e produtos lacticínios. COMPOSIÇÃO g/l: infusão de batata: 200.00. Dextrose: 20.00.
Agar: 15.00 pH final: 5.6 ± 0.2. Solidificação: firme, comparável com um gel de agar 1.5% coloração: cor
âmbar claro. Transparência: claro a levemente opalescente. A empresa deve apresentar classificação,
rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de produtos químicos de acordo com a NBR
14725/2010. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% do seu prazo de validade em vigor.
Embalagem: Frasco de 500 gramas com tampa rosqueável e lacre de segurança.

1 176,22 176,22 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

786
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 397085 ÁGAR

Ágar-Ágar Tipo I para uso em trabalhos rotineiros bacteriológicos em laboratórios, meios de cultura para
tecidos vegetais, preparações laboratoriais. Número de referência química CAS n° 9002-18-0.
Composição: Nitrogênio total: máximo de 5,0%; Umidade: máximo de 20,0%; Cinzas: máximo 5.0%;
Resíduo insolúvel em água destilada: máximo de 5,0%; Temperatura de solidificação: 42 – 45ºC;
Temperatura de derretimento do gel: 90-95ºC; Viscosidade: 75-120cps; pH (solução 1,5%): 6.5 ± 0.5. A
empresa deve apresentar classificação, rotulagem preventiva e ficha com dados de segurança de
produtos químicos de acordo com a NBR 14725/2010. Na embalagem deverá constar data de fabricação,
prazo de validade e número do lote. O produto deverá ser entregue com no mínimo 75% da sua data de
validade. Embalagem: Frasco com 500 gramas.

1 224,82 224,82 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

787
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 361728 ÁGUA DESIONIZADA
Água deionizada. Número de referência química CAS 7732-18-5, data de fabricação não anterior à 2 meses
da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 1 ano a contar da data de entrega. Embalagem:
bombona de 5 L.

2 23,68 47,36 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

788
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 346633 ÁLCOOL ETÍLICO

Álcool Etílico Absoluto, Sinônimo etanol, fórmula química C2H6O, massa molar 46,06 g/mol, número de
referência química CAS 64-17-5, grau de pureza mínimo de 99,7%, características adicionais reagente
P.A., frasco de 1 L, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data
de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar
da data de entrega. Embalagem: Frasco de 1 Litro.

4 27,55 110,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

789
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 360347
ÁLCOOL ETÍLICO
LIMPEZA DE
AMBIENTES

Álcool Etílico Hidratado. Para limpeza de ambientes, 95ºGL, data de fabricação não anterior à 6 meses da
data de entrega ou prazo de validade mínimo de 2 anos a contar da data de entrega. Embalagem: frasco 1
L.

10 5,64 56,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA
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790
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 348267 ÁLCOOL METÍLICO

Álcool metílico (Metanol )grau HPLC. Fórmula química CH4O, massa molar 32,04 g/mol, número de
referência química CAS 67-56-1, grau de pureza mínimo de 99,9%, máximo conteúdo de água de 0,02 %,
fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não
anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de
entrega. Embalagem: frasco de 1 L.

16 22,63 362,08 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

791
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 348265 ÁLCOOL METÍLICO

Álcool Metílico. Sinônimo metanol, fórmula química CH3OH, massa molar 32,04 g/mol, número de
referência química CAS 67-56-1, grau de pureza mínimo de 99,8%, características adicionais reagente P.A.
ACS., fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação
não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de
entrega. Embalagem: frasco de 1 Litro.

1 10,67 10,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

792
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 331361 CORANTE

Azul de Metileno, Frasco de 25 g. Fórmula química C16H18N3SCl.xH2O, massa molar 319,86 g/mol,
número de referência química CAS 61-73-4, índice internacional de corantes C.I. 52015, características
adicionais reagente P.A., indicador, frasco de vidro de 25 g, fornecido com ficha de informações de
segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou
prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.

1 11,96 11,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

793
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 379424 CORANTE

Azul de Tripan, Frasco de 25 g. Sinônimo azul de tripano, fórmula química C34H24N6Na4O14S4, massa
molar 960, 79 g/mol, número de referência química CAS 72-57-1, grau de pureza mínimo de 80%, índice
internacional de corantes C.I. 23850, características adicionais reagente para microscopia, frasco de vidro
de 25 g, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de
fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da
data de entrega.

1 34,07 34,07 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

794
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 345785 BICARBONATO DE
SÓDIO

Bicarbonato de Sódio. Sinônimo hidrogenocarbonato de sódio, fórmula química NaHCO3, massa molar
84,01 g/mol, número de referência química CAS 144-55-8, grau de pureza mínimo 99,7%, características
adicionais reagente P.A., fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ),
data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 nos a
contar da data de entrega. Embalagem: frasco de 500 gramas.

1 12,96 12,96 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

795
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 242845 BOMBONA Bombona. Material polietileno, capacidade 5 L, com tampa, aplicação laboratório. 4 10,92 43,68 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

796
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411380 CÂMARA CONTAGEM Câmara de contagem Neubauer. Espelhada, resolução 0,0025 mm2, profundidade 0,100 mm. 5 100,31 501,55 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

797
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410240 CAIXA LABORATÓRIO
Criobox para 100 tubos de até 2 ml. Tampa dobradiça, identificação numérica, para armazenamento em
freezer e geladeira. Resistente a temperaturas de -186 a +121 °C. Disposição 10x10. Confeccionada em
plástico.

4 10,77 43,08 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA
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798
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 366471 CLORETO DE SÓDIO
Cloreto de potássio , aspecto físico pó ou cristal branco, inodoro, fórmula química KCl, massa molecular
74,55 g/mol, grau de pureza pureza mínima de 99%, característica adicional reagente P.A. ACS ISO,
número de referência química CAS 7447-40-7

2 34,15 68,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

799
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 301233 DETERGENTE

Detergente Neutro para Vidrarias. Detergente neutro, concentrado, próprio para limpeza de vidraria,
Características: solúvel em água, densidade de 1.07 g/cm3 (20 °C), valor de pH 7,5 (50 g/l, H2O, 20 °C),
ponto de ebulição 100 °C. Especial para materiais nobres como: materiais de precisão, quartzo, vidraria
para bacteriologia, metal. Equivalente ou superior a Extran (Merck). Registro na ANVISA/MS. Embalagem:
Galão de 5 litros.

1 136,93 136,93 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

800
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 419112 ESTANTE TUBO
ENSAIO

Estante dupla face capacidade 60 tubos tipo Eppendorf 0,5/1/2ml. Com base alfa numérica, material em
polipropileno rígido. 2 10,10 20,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

801
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 419611 SUPORTE
LABORATÓRIO

Estante dupla face capacidade 96 tubos tipo Eppendorf 0,5/1/2ml. Com base alfa numérica, material em
polipropileno rígido. 2 45,36 90,72 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

802
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 436312 FRASCO COLETOR Frasco coletor. Tipo universal, material plástico transparente, capacidade cerca de 50 mL, com tampa
rosqueável, descartável. 100 0,42 42,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para execução
de aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

Nº
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Tipo de
item Subitem
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Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 27.764,31
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803
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 433849 FRASCO
LABORATÓRIO

Frasco para reagente. Em vidro borossilicato autoclavável, graduado, com tampa rosca azul, capacidade 100
mL. 10 11,79 117,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

804
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 433849 FRASCO
LABORATÓRIO

Frasco para reagente. Em vidro borossilicato autoclavável, graduado, com tampa rosca azul, capacidade 500
mL. 10 17,63 176,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

805
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 433848 FRASCO
LABORATÓRIO

Frasco para reagente. Em vidro borossilicato autoclavável, graduado, com tampa rosca azul, capacidade 250
mL. 10 15,39 153,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

806
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 346029 HIDRÓXIDO DE
SÓDIO

Hidróxido de Sódio. Sinônimo soda cáustica, fórmula química NaOH, massa molar 40,00 g/mol, número de
referência química CAS 1310-73-2, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais em lentilhas ou
pérolas, reagente P.A. ACS, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ),
data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar
da data de entrega. Produto controlado pela Polícia Federal. Embalagem: Frasco de 500 gramas

10 28,36 283,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

807
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 437156 HIPOCLORITO DE
SÓDIO

Hipoclorito de Sódio, 2 a 2,5% Fórmula química NaClO, massa molar 74,45 g/mol, número de referência química
CAS 7681-52-9, teor de cloro ativo de 2 a 2,5%, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos
químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo
de 3 anos a contar da data de entrega. Embalagem: Bombona de 5 litros.

3 28,39 85,17 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

808
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 242918 LÂMINA BISTURI
Lamina Estéril para Bisturi nº 22. Especificação: Lâmina para bisturi, nº 22, confeccionada em aço carbono,
esterilizada a raio gama, embalada individualmente em forma de sache com inibidor de corrosão, que não
permite a perfuração da embalagem. Embalagem: Caixa com 100 unidades.

1 33,70 33,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA
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809
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 313571 LÂMINA BISTURI Lâmina para bisturí nº 11, em aço carbono, estéril, Tipo descartável, embaladas individualmente. Embalagem:
Caixa contendo 100 unidades. 1 33,35 33,35 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

810
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409703 LÂMINA
LABORATÓRIO

Lâminas Permanentes – Biologia – Ensino Médio. Jogo Básico. Jogo em português, com 50 Lâminas de
microscopia acondicionadas em caixa de madeira envernizada ou plástico resistente, devidamente
identificadas: lâminas preparadas para microscopia em nível de ensino médio, contendo no mínimo 50 lâminas
(1. Saccharomycetes 2. Estrutura de Pinicillium sp 3. Aspergillus sp 4. Corte de Rizobium melilot. 5.
Chlamydomonas sp W.M. 6. Closterium sp 7. Euglena sp W.M 8. Paramecium sp W.M 9. Hidra L.S. 10. Minhoca
C.S. 11. Ovário de Ascaris W.M 12. Ponta de raíz da planta 13. Corte longitudinal de gema apical L.S 14. Corte
transversal do caule de dicotiledônea C.S. 15. Caule de Populus C.S 16. Folha Ilex chinensis C.S 17. Epiderme
de folha de feijão-fava W.M 18. Epiderme da cebola C.S 19. Folha de Jasmim de inverno C.S. 20. Folha do Pinho
C.S 21. Mitose de célula de planta 22. Esfregaço de sangue do pombo 23. Esfregaço de sangue de rã 24.
Esfregaço de sangue de galinha 25. Estróbilo (flor) macho do pinheiro C.S 26. Grãos de pólen maduros de pinos
W.M 27. Grões do pólen do Lilium sp 28. Fasciolopsis buskis C.S 29. Tuberlariuan C.S 30. Taenia sp C.S 31.
Testículo do gafanhoto. 32. Antena de borboleta 33. Daphnia sp W.M 34. Epitélio Estratificado Pavimentoso 35.
Epitélio Ciliado Sec. 36. Músculo esquelético L e C Sec. 37. Músculo Liso L e C Sec 38. Músculo cardíaco L.S 39.
Medula espinhal L.S 40. Neurônio (célula) motor W.M 41. Esfregaço de sangue humano. 42. Língua L.S 43.
Parede gástrica Sec. 44. Nervo C.S. 45. Glândula espinhal 46. Pulmão Sec. 47. Intestino delgado Sec 48. Artéria
e veia Sec. 49. Osso denso Sec. 50. Medula Óssea Vermelha Sec). Embalagem: Conjunto completo.

1 449,19 449,19 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

811
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409706 LÂMINA
LABORATÓRIO

Lâminas Permanentes - Criptógamas. Jogo Básico. Jogo em português, com 25 Lâminas de microscopia
acondicionadas em caixa de madeira envernizada ou plástico resistente, devidamente identificadas: 1(e). Tipos
de bactérias: cocos, bacilos, espirilos 2(c). Oscillatoria, alga cianofícea 3(c). Pleurococcus, alga verde 4(d).
Eudorina, pequenas colônias 5(c). Diatomáceas, várias espécies 6(e). Spirogyra em conjugação com zigotos
7(d). Fucus, alga marrom, conceptáculo feminino com oogônia t.s. 8(d). Fucus, conceptáculo masculino com
anterídio, s.t. 9(c). Mucor, bolor negro, micélio e esporângio 10(c). Peziza, apotecio com ascos, s.t. 11(e).
Claviceps purpurea, ferrugem, estroma com peritécio, s.l. 12(c). Morchella, cogumelo comestível, corpo de
frutificação, s.t. 13(b). Saccharomyces, fermento, gemulação 14(c). Psalliota, fungo com lamelas, píleo com
lamelas, s.t.. 15(c). Coprinus, cogumelo, s.t. de basídio típico com esporos 16(d). Lobaria pulmonaria, liquen
foliáceo, talo com alga simbiótica, s.t. 17(d). Talo de musgo com folhas, u.i. 18(d). Marchantia, hepática, talo
com cúpula e gema s.l. 19(d). Marchantia, anterídios, s.l. 20(d). Marchantia, arquegônios,s.l. 21(d). Polytrichum,
musgo, cápsula com esporos, s.t. 22(d). Equisetum, cavalinha, estróbilos com esporos s.l. 23(c). Aspidium,
samambaia, caule s.t. 24(d). Aspidium, folha com esporângio e espóros 25(d). Prótalo de samambaia u.i. u.i. =
unidade integral, s.l. = secçãolongitudinal, s.t. = secção transversal. Embalagem: Conjunto completo.

1 918,15 918,15 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

812
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 422122 LÂMINA
LABORATÓRIO

Lâminas Permanentes - Fanerógamas Jogo Básico Jogo de lâminas permanentes - Fanerógamas com 25 lâminas
de microscopia: 1(c). Células simples de plantas, epiderme de Allium u.i. 2(d). Divisão celular (mitose) todos os
estágios, em extremidade de raiz de Allium s.l. 3(c). Grãos de amido, s.t. de tubérculo de batata 4(c). Células
de cortiça, s.t. da casca de Quercus 5(d). Cistólitos, s.t. do fruto da pera 6(d). Pêlos radiculares em extremidade
de raiz 7(c). Zea mays, milho, raiz monocotiledônea típica s.t. 8(c). Ranunculus, ranúnculo, raiz típica de
dicotiledônea. s.t. 9(c). Zea mays, milho, caule de monocotiledônea. s.t. 10(c). Triticum, trigo, caule de
gramínea s.t. 11(c). Aristolochia, papo de peru, caule de um ano s.t. 12(c). Aristolochia, caule mais velho s.t.
13(d). Cucurbita, abóbora, caule com feixes e tubos crivados s.l. 14(c). Sambucus, sabugueiro, caule com
lenticelas s.t. 15(c). Tulipa, tulipa, epiderme foliar com estômatos u.i. 16(c). Zea mays, milho, s.t. da folha,
folha de gramínea monocotiledônea 17(c). Syringa, lilás, s.t. de folha, folha de dicotiledônea. 18(c). Fagus, faia,
s.t. de botão foliar mostrando origem da folha 19(d). Lilium, lírio, s.t. de botão floral mostrando diagrama floral
20(d). Lilium, s.t. de anteras t.s. mostrando câmaras de pólen e grãos de pólen 21(d). Lilium,s.t. de ovário com
saco embrionário 22(e). Lilium, estigma com pólen e tubos polínicos s.l. 23(c). Pinus, pinheiro, folhas aciculares
24(d). Triticum, trigo, s.t. de grão (semen) com embrião e endosperma 25(d). Capsella, s.l. de embriões in situ.
Embalagem: onjunto Completo.

1 918,15 918,15 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

813
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 422122 LÂMINA
LABORATÓRIO

Lâminas Permanentes - Fanerógamas Jogo Suplementar Em português, com 50 lâminas de microscopia: 1.
Tecido meristemático, 2. Grãos de Aleurona, 3. Gordura, 4. Lysigenous, glândulas de óleo, 5. Cristais de Inulina,
6. Cristais de oxalato de cálcio, 7. Células da madeira, 8. Tubos lactíferos, 9. Cloroplastos em folhas de Elodea,
10. Pêlos de folhas ramificadas, 11. Reserva de celulose, 12. Rheum, 13. Dendrobium, orquídea, 14. Pinus,
pinheiro, 15. Smilax, 16. Lupinus, tremoço, 17. Quercus, carvalho, 18. Daucus, cenoura, 19. Pinus, pinheiro, 20.
Zea mays, milho 21. Elodea, elodea, 22. Juncus, junco, 23. Pelargonium, gerânio, 24. Tilia, lima, 25. Acorus
calamus, 26. Pinus, pinheiro, 27. Fagus, faia, 28. Bryonia, 29. Ribes, groselheira, 30. Helianthus, girassol, 31.
Salvia, salva, 32. Nymphaea, lirio d¿água, 33. Dionaea, planta carnívora, 34. Fagus, faia, 35. Pinguicula, 36,
Nerium, espirradeira, folha xeromorfa com estômatos em cripta, 37. Drosera, planta carnívora 38. Urtica,
urtiga, folha com pêlos urticantes, 39. Utricularia, planta carnívora, 40. Pinus, pinheiro, 41. Pinus, de cone
feminino jovem com óvulos, 42. Pinus, de óvulo com arquegônio, 43. Pinus, de embrião maduro com
endosperma, 44. Pinus, de grãos de pólen alados, 45. Lilium, lírio, 46. Tulipa, tulipa, 47. Taraxacum, 48.
Papaver, papoula, 49. Phaseolus, feijão, 50. Lycopersicum, tomate. Embalagem: Conjunto Completo.

1 1.901,00 1.901,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

814
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 422122 LÂMINA
LABORATÓRIO

Lâminas Permanentes – Genética Em inglês, com 25 lâminas de microscopia: 1. Allium, extremidade da raiz, s.l.
mostrando todos os estágios da mitose, 2. Eschscholtzia, estigma, u.i. mostrando pólen penetrando, 3. Lilium,
célula mãe de micrósporo, primeira divisão, leptóteno a zigóteno, 4. Lilium, primeira divisão, diacinese a
telófase, 5. Lilium, segunda divisão, intercinese a estágio de tétrade, 6. Polytrichum, musgo, arquegônio, u.i., 7.
Polytrichum, musgo, arquegônio, s.l., 8. Spirogyra scalariform conjugação mostrando zigotos depois da
conjugação, 9. Ouriço-do-mar, desenvolvimento dos ovos, u.i. da maioria dos estágios até plúteo, 10.
Cromossomos gigantes da glandula salivar de Chironomus, esmagamento, corada para cromômeros, 11.
Cromossomos gigantes, secção, 12. Ascaris, fertilização dos ovos, s.t., 13. Ascaris, prónucleos masculino e
feminino, s.t., 14. Ascaris, meiose e clivagem inicial, s.t. 15. Testículo de pitu, s.t. mostrando meiose, 16.
Testículo de camundongo, s.t. mostrando espermatogênese, 17. Ovário de coelho, s.l. mostrando folículo em
vários estágios, 18. Embriologia de peixe, s.l. de embrião mostrando mitose animal, 19. Cromossomos,
humano, fêmea, cultura de sangue periférica, 20. Cromossomos, humano, masculino, cultura de sangue
periférica, 21. Genética de Drosophila, tipo selvagem adulto, u.i., 22. genética de Drosophila, mutante (olho
barr), u.i., 23. Genética de Drosophila mutante (olho brown), u.i., 24. Genética de Drosophila, mutante (asa
vestigial), u.i. 25. Genética de Drosophila, mutante (olho white), u.i.

1 1.320,00 1.320,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável
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815
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 422122 LÂMINA
LABORATÓRIO

Lâminas Permanentes – Gimnospermas Em português, com 15 lâminas de microscopia: 1. Ephedra, s.l. de cone
masculino, 2. Ephedra, s.l. de cone feminino no momento da polinização, 3. Ginkgo, broto jovem,s.t., 4. Ginkgo,
s.t. de folha, 5. Pinus, pinheiro, raiz jovem, 6. Pinus, pinheiro, caule no primeiro ano, 7. Pinus, pinheiro, s.l de
gema mostrando anatomia e origem das folhas 8(d). Pinus, pinheiro, madeira, secções transversal, radial e
tangencial 9(c). Pinus, pinheiro, fo-lhas aciculares, s.t., 10. Pinus, pinheiro, u.i, de grãos de pólen maduros 11.
Pinus, pinheiro, s.l. de cones masculinos, 12. Pinus, pinheiro, s.l. de cone feminino jovem, 13. Larix, lariço, s.t.
de folhas aciculares, s.t., 14. Larix, lariço, s.l de cone masculino, 15. Larix, lariço, s.l de cone. Embalagem:
Conjunto Completo.

1 918,15 918,15 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

816
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 422122 LÂMINA
LABORATÓRIO

Laminas permanentes Algas em português com 30 Lâminas de Microscopia:Cyanophyceae 1(c). Chroococcus,
alga unicelular, u.i. 2(c). Anabaena, u.i. de filamentos com heterocistos 3(d). Nostoc sp., s.t.de colônia com
hormogônia 4(d). Aphanizomenon, u.i. mostrando heterocistos 5(c). Scytonema, filamentos não ramificados,
com ramificação falsa, u.i. 6(d). Stigonema, filamentos ramificados, u.i. Chromophyta 7(c). Diatomáceas, água
doce, recente, variado 8(d). Diatomáceas, mostrando estrutura protoplasmática Conjugatae 9(c). Spirogyra,
filamentos vegetativos, u.i. 10(e). Spirogyra, conjugação escalariformes e zigotos seguindo a conjugação, u.i.
11(c). Zygnema, u.i. de filamentos vegetativos 12(e). Desmids, lâmina espalhada mostrando várias formas
Chlorophyceae 13(c). Chlamydomonas, células biflageladas, u.i. 14(d). Pandorina morum, células biflageladas
em uma colônia esférica, u.i. 15(e). Volvox, colônias esféricas com células filhas, u.i. 16(d). Pediastrum, colônias
estreladas, u.i. 17(d). Oedogonium, u.i. de filamentos com órgãos sexuais 18(c). Cladophora, com células
multinucleadas 19(c). Draparnaldia glomerata, filamentos com feixes de ramos 20(d). Ulva lactuca, alga verde
mostrando talo de uma camada de células 21(d). Vaucheria., u.i. de oogônia e anteridio Charophyceae 22(d).
Chara vulgaris, talo com órgãos sexuais Phaeophyceae 23(e). Fucus serratus, s.t. de anteridio e oogônia em
uma lâmina 24(d). Fucus spiralis, monoica, s.t. de conceptáculo com oogônia e anteridio 25(d). Ectocarpus,
plurilocular, u.i. 26(c). Laminaria saccharina, s.t. de talo com esporângio Rhodophyceae 27(d). Polysiphonia,
talo com anterídio 28(d). Polysiphonia, talo com cistocarpos 29(d). Polysiphonia, talo com tetrásporos 30(d).
Batrachospermum, alga de água doce, u.i. Embalagem: Conjunto Completo.

1 997,15 997,15 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

817
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 422122 LÂMINA
LABORATÓRIO

Lâminas Permanentes- Microbiologia Lâminas Permanentes de Microbiologia- Estojo contendo jogo com 25
lâminas permanentes, em português ou inglês sendo: 1. Staphylococcus aureus, organismo do pus 2. Sarcina
lutea, bastões cromogênicos 3. Streptococcus pyogenes, organismo do pus 4. Streptococcus lactis, organismo
que azeda o leite 5. Bacillus subtilis, bacilo do feno, esfregaço com bacilos e esporos 6. Bacillus mycoides,
organismo do solo 7. Bacillus anthracis, 8. Mycobacterium tuberculosis, tuberculose 9. C orynebacterium
diphtheriae, difteria 10. Bacterium erysipelatos, morrinha vermelha 11. Rhizobium radicicola, bactéria fixadora
de nitrogênio 12. Proteus vulgaris, putrefação 13. Escherichia coli, bactéria do colo 14. Eberthella typhi, febre
tifóide 15. Salmonella paratyphi, febre paratifoide 16. Vibrio comma, cólera asiática 17 Shigella dysenteriae,
disenteria bacilar 18 Hemophilus influenzae, bacilo de Pfeiffer 19 Spirillum volutans, de águas poluídas 20
Rhodospirillum rubrum, espirilos cromogênicos 21 C lostridium botulinum (botulismo), intoxicação alimentar 22
Spirochaeta duttoni (Borrelia recurrentis), esfregaço de sangue 23 Bactérias da boca, com bastões Gram
positivo e negativo 24. Bactéria do pão 25. Bactéria do queijo. Embalagem: Conjunto Completo.

1 1.142,00 1.142,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

818
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 422122 LÂMINA
LABORATÓRIO

Lâminas Permanentes - Mitose e Meiose Laminas Permanentes de Mitose e Meiose- Em português ou inglês, 6
lâminas preparadas para microscópio selecionadas 1(d). Mitose, s.l. de pontas de raíz de Allium mostrando
todos os estágios de mitose, hematoxilina férrica 2(f). Estágios mitóticos em s.t. da medula vermelha de
mamífero 3(e). Salamandra, testículo s.t. com estágios de meiose e mitose 4(f). Lilium, antera s.t., células mães
dos micrósporos mostrando telófase da primeira e prófase da segunda divisão 5(f). C romossomos gigantes na
glândula salivar da larva de C hironomus 6(f). Ascaris embriologia, s.t. útero mostrando estágios de maturação
(meiose). Embalagem: Conjunto completo.

1 717,19 717,19 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

819
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 422122 LÂMINA
LABORATÓRIO

Lâminas permanentes Protozoários Em posrtugues com 10 lâminas 1(e). Amoeba proteus, rizópode, u.i. 2(d).
Radiolaria, várias espécies, fóssil 3(d). Foraminíferos do mar Mediterrâneo, várias espécies, recente 4(c).
Euglena viridis, um flagelado verde, u.i. 5(c). Ceratium hirundinella, dinoflagelado de água doce u.i. 6(f).
Trypanosoma gambiense, causador da doença do sono africana, esfregaço de sangue 7(f). Plasmodium,
causador da malária humana, esfregaço de sangue 8(d). Eimeria stiedae, causador da coccidiose, s.t. de fígado
infetado 9(d). Paramecium, um ciliado comum, núcleo corado 10(e). Vorticella, um ciliado colonial. Embalagem:
Conjunto Completo.

1 599,00 599,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

820
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 422122 LÂMINA
LABORATÓRIO

LÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO PREPARADA, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25, TIPO*
CONJUNTO C/ ATÉ 50 PEÇAS, ADICIONAL C/ HELMINTOS E PROTOZOÁRIOS 1 1.142,00 1.142,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

821
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409642 LAMÍNULA Lamínula para microscopia. Dimensões 20 x 20 mm. Embalagem: caixa com 1.000 unidades. 4 32,33 129,32 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável
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822
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409643 LAMÍNULA Lamínula para microscopia. Material em vidro. Dimensões: 25 x 25 mm. Embalagem com 100 unidades. 4 5,18 20,72 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

823
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 436264 LÂMPADA
ULTRAVIOLETA

Lâmpada UV-C 30 W. Comprimento total máximo de 1000 mm, diâmetro total máximo de 30 mm, vida útil de
9000 horas, emissão de radiação UV de onda com um pico de 253,7 nm (UV-C), com ação germicida. Tensão
alimentação 220 V.

6 202,87 1.217,22 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

824
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 208737 LUVA DE
PROTEÇÃO

Luva nitrílica azul. Sem talco, descartável, para procedimentos não cirúrgicos, amidestra. Tamanho G.
Embalagem: caixa com 100 unidades. 5 18,30 91,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

825
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 208768 LUVA DE
PROTEÇÃO

Luva nitrílica azul. Sem talco, descartável, para procedimentos não cirúrgicos, amidestra. Tamanho M.
Embalagem: caixa com 100 unidades. 5 26,59 132,95 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

826
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 208805 LUVA DE
PROTEÇÃO

Luva nitrílica azul. Sem talco, descartável, para procedimentos não cirúrgicos, amidestra. Tamanho P.
Embalagem: caixa com 100 unidades. 10 19,82 198,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

827
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 346720
LUVA PARA
PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO

Luvas de látex para procedimentos. Ambidestra, sem pó, superfície lisa. Tamanho M. Embalagem: Caixa com
100 unidades. 10 19,74 197,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

828
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 346720
LUVA PARA
PROCEDIMENTO
NÃO CIRÚRGICO

Luvas de látex para procedimentos. Sem pó, para procedimentos não cirúrgicos, ambidestra. Tamanho P.
Embalagem: Caixa com 100 unidades. 10 16,86 168,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
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estimado
(R$)

Participação
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externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
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do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável
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829
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 408626 MICROPIPETA
Micropipeta monocanal de volume variável. Capacidade 0,2-2 μL (microlitros), com trava de volume, pistão de
aço inoxidável ou PVDF, cone autoclavável e de fácil remoção, com sistema de ejeção suave de ponteiras, com
código de cores, resistente à luz UV, leve, ergonômica, com assistência técnica permanente e autorizada pelo
fabricante, com certificado de performance e garantia.

2 329,46 658,92 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

830
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 408630 MICROPIPETA
Micropipeta monocanal de volume variável. Capacidade 100-1000μL (microlitros), com trava de volume, pistão
de aço inoxidável ou PVDF, cone autoclavável e de fácil remoção, com sistema de ejeção suave de ponteiras,
com código de cores, resistente à luz UV, leve, ergonômica, com assistência técnica permanente e autorizada
pelo fabricante, com certificado de performance e garantia.

1 219,04 219,04 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

831
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 408627 MICROPIPETA
Micropipeta monocanal de volume variável. Capacidade 1-10 μL (microlitros), com trava de volume, pistão de
aço inoxidável ou PVDF, cone autoclavável e de fácil remoção, com sistema de ejeção suave de ponteiras, com
código de cores, resistente à luz UV, leve, ergonômica, com assistência técnica permanente e autorizada pelo
fabricante, com certificado de performance e garantia.

1 228,94 228,94 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

832
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 408629 MICROPIPETA
Micropipeta monocanal de volume variável. Capacidade 20-200μL (microlitros), com trava de volume, pistão de
aço inoxidável ou PVDF, cone autoclavável e de fácil remoção, com sistema de ejeção suave de ponteiras, com
código de cores, resistente à luz UV, leve, ergonômica, com assistência técnica permanente e autorizada pelo
fabricante, com certificado de performance e garantia.

2 134,01 268,02 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

833
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 408628 MICROPIPETA
Micropipeta monocanal de volume variável. Capacidade 2-20μL (microlitros), com trava de volume, pistão de
aço inoxidável ou PVDF, cone autoclavável e de fácil remoção, com sistema de ejeção suave de ponteiras, com
código de cores, resistente à luz UV, leve, ergonômica, com assistência técnica permanente e autorizada pelo
fabricante, com certificado de performance e garantia.

2 336,25 672,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

834
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409859 POLÍMERO

Monolaurato de polioxietilenosorbitan - TWEEN® 20. Sinônimos: Polyoxyethylenesorbitan monolaurate,
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate. Fórmula química C58H114O26, massa molar 1.228,00 g/mol, número
de referência química CAS 9005-64-5, máximo conteúdo de água de 3.0%, grau de pureza mínimo de 40%,
fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não
anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.
Embalagem: frasco de 1 L.

1 100,99 100,99 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

835
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 425257 PAPEL DE FILTRO Papel de filtro, tipo para germinação "Germitest", dimensões aproximadas 30cm X 40cm, adicional pH neutro.
Embalagem: Pacote com 1000 folhas. 1 261,13 261,13 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável
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836
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 260731 PINÇA
CIRÚRGICA Pinça anatômica de aço inox, ponta reta, modelo dissecação. Comprimento 160 mm. 2 14,13 28,26 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

837
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410500 PIPETA Pipeta de vidro, tipo graduada, volume 10 ml 5 3,62 18,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

838
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410564 PIPETA Pipeta de vidro, tipo graduada, volume 25 ml 5 7,50 37,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

839
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410493 PIPETA Pipeta de vidro, tipo graduada, volume 5 ml 5 3,22 16,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

840
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 414251 PIPETA Pipeta de vidro, tipo volumétrica, volume 10 ml 2 8,56 17,12 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

841
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 414246 PIPETA Pipeta de vidro, tipo volumétrica, volume 5 ml 2 8,21 16,42 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

842
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 414250 PIPETA
Pipeta Pasteur em Polietileno, Cap. 3ml, Cx 500 Unid Pipeta tipo Pasteur para transferência de amostra,
fabricado em polietileno de baixa densidade e não tóxico (peça única), graduada, não estéril, com capacidade
de 3ml. Embalagem: Caixa com 500 unidades.

1 37,30 37,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item
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para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável
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843
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 430867 PIPETADOR
Pipetador Manual de Borracha (Pera) para Pipetas de Vidro Pipetador manual (Pipet Filler) de borracha de 3
vias, indicada para a sucção em pipetas de vidro, para um controle preciso do enchimento e dispensação da
pipeta, com três válvulas com esferas de aço inox, para pipetas de vidro de até 100 mL.

3 14,69 44,07 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

844
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410067 PLACA DE PETRI

Placa de Petri em Vidro, 100 mm x 15 mm, Autoclavável Placa de petri em vidro incolor, formato redondo,
fundo e tampa planos tanto no interior como na parte externa, vidro resistente e liso, livres de bolhas e estrias,
bordas arredondadas, paredes com no mínimo 2,5 mm de espessura, tamanho de 100 mm X 15 mm, (diâmetro
tampa x altura parte inferior), margem possível de variação das dimensões de 10% (com exceção da
espessura),

100 4,41 441,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

845
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410241 CAIXA
LABORATÓRIO Porta lâminas de microscopia. Ideal para armazenamento de lâminas de 26 x 76 mm, com 100 lugares. 4 12,75 51,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

846
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 321041 POTE ALIMENTOS Pote de vidro. Viro incolor e transparente, de boca larga, cilíndrico. Com tampa plástica, incolor fosca ou
trasnparente, com rosca. Capacidade cerca de 250 mL, altura cerca de 75 mm e diâmetro cerca de 60 mm. 50 2,84 142,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

847
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 434550 SÍLICA GEL
Sílica Gel Azul. Em grãos, para dessecador, indicada para absorver umidade do meio, sem cheiro,
granulometria dos grãos de 2 a 4 mm (Mesh 5 a 8), prazo de validade mínimo de 2 anos após data de entrega.
Embalagem: frasco de 1.000 g.

1 67,78 67,78 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

848
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 289050 SOLUÇÃO
TAMPÃO

Solução Tampão pH 10,00. Tampão de ajuste de pH 10,00 (hidrogenofosfato dipotássicohidrogenofosfato
dissódico), características adicionais faixa de tolerância máxima 10,00 ± 0,015, com certificado de análise,
data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar
da data de entrega. Embalagem: frasco de 500 mL

1 16,31 16,31 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

849
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 234416 SOLUÇÃO
TAMPÃO

Solução Tampão pH 4,00 Tampão de ajuste de pH 4,00 (Hidrogenoftalato de potássio), características
adicionais faixa de tolerância máxima 4,00 ± 0,015, com certificado de análise, data de fabricação não anterior
à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega.
Embalagem: Frasco de 500 mL.

1 21,70 21,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

Licitações e
Contratos

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada
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estimado
(R$)
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estimado
(R$)
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externos
Ação

orçamentária
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Renovação
de
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Vinculado
Grau de
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desejada
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ou

aquisição

Unidade
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850
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 234417 SOLUÇÃO
TAMPÃO

Solução Tampão pH 7,00 Tampão de ajuste de pH 7,00 (hidrogenofosfato dipotássicohidrogenofosfato
dissódico), características adicionais faixa de tolerância máxima 7,00 ± 0,015, com certificado de análise, data
de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da
data de entrega. Embalagem: Frasco de 500mL,

1 21,70 21,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

851
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 345770 SULFATO DE
COBRE II

Sulfato de Cobre II. Fórmula química CuSO4, massa molar 159,60 g/mol, número de referência química CAS
7758-99-8, grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente P.A., ACS, fornecido com ficha
de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data
de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Embalagem: Frasco de 250
gramas.

4 7,50 30,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

852
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 382039 SULFATO DE
SÓDIO

Sulfato de Sódio Anidro. Fórmula química Na2SO4, massa molar 142,04 g/mol, número de referência química
CAS 7727-73-3 , grau de pureza mínimo de 99%, características adicionais reagente testado em cultura de
células vegetais, fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de
fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data
de entrega. Embalagem: frasco de 500 gramas.

2 14,39 28,78 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

853
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 437906 2-METIL-2-
METOXIPROPANO

Terc Metil Butil Éter HPLC. Sinônimos: MTBE, Tert-Butil Metil Éter. Fórmula química (CH3)3COCH3, massa molar
88,14 g/mol, número de referência química CAS 1634-04-4, grau de pureza mínimo de 99,0%, fornecido com
ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da
data de entrega ou prazo de validade mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Embalagem: frasco de 4
L.

1 2.647,76 2.647,76 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

854
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 441020 TERMÔMETRO
Termômetro de -10 a +260 ºC, com escala interna em vidro opalino, para uso geral, divisão de 1°C, calibrado
por imersão total, tubo com diâmetro de 7 a 8 mm, extremo superior com anel. Graduação e rotulação em
preto, capilar de medição transparente, coluna de mercúrio. Com certificado de calibração do fabricante,
embalado em tubo plástico.

3 125,09 375,27 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

855
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 440188 TERMÔMETRO
Termômetro de máxima e mínima analógico, em plástico, tipo capela; botão central automático com função
zerador do marcador de máxima e mínima (filete azul); enchimento ecológico; uso interno e externo; escala: -
38°C a +50°C; divisão: 1°C; Precisão: ± 1°C. Calibrados nos pontos de 10, 25 e 40 °C.

3 62,45 187,35 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

856
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 440188 TERMÔMETRO

Termômetro digital para máxima e mínima -Temperatura ambiente (interna) - faixa das medições: -10°C a
+50°C; resoluções: ± 0,1 °C; precisão das medidas: ± 1,0 °C (na faixa de 0°C a +50°c) / ± 2,0 °C (fora da faixa
de 0°C a +50°C); faixa de utilização: -10°C a +50°C; temperatura externa - faixa das medições: -50°C a
+70°C; - resoluções: ±0,1°C; - precisão das medidas: ± 1,0 °C (na faixa de 0°C a +50°c) / ± 2,0 °C (fora da
faixa de 0°C a +50°C); comprimento do cabo do sensor: aproximadamente 2m. Calibrados nos pontos de 15,
20 e 25 °C nos sensores externo e interno.

2 67,91 135,82 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA
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857
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 312586 TESOURA
Tesoura Cirúrgica, ponta reta e fina, tamanho 12cm, em aço inox AISI 420, passível de esterilização em estufa
e/ou autoclave. Embalagem individual. Rótulo com dados de identificação do produto, da procedência, número
de lote e data de fabricação. Com registro na ANVISA/MS e fabricado de acordo com as normas da ABNT.
Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação.

2 24,35 48,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

858
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 243360 VASO Vaso de planta, material plástico, cor preta, dimensões aprox.: capacidade 11,50L, diâmetro externo 30cm,
altura 26cm, tipo com furo, acompanha prato. 100 8,91 891,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

859
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 243832 VASO Vaso de planta, material plástico, cor preta, dimensões aprox.: capacidade 2,80L, diâmetro externo 18cm,
altura 15,50cm, tipo com furo, acompanha prato. 100 2,54 254,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

860
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 374994 CORANTE
Vermelho de Metila. Sinônimo: Vermelho de Metilo. Fórmula química C15H15N3O2, massa molar de 269,30
g/mol, número de referência química CAS 493-52-7, fornecido com ficha de informações de segurança de
produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade
mínimo de 3 anos a contar da data de entrega. Embalagem: frasco de 25 g.

1 21,44 21,44 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

861
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 408486 VIDRO RELÓGIO Vidro de Relógio, formato concavo, diâmetro de 10cm, lapidado 5 2,59 12,95 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

862
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 408489 VIDRO RELÓGIO Vidro de Relógio, formato concavo, diâmetro de 5cm, lapidado 5 1,70 8,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

863
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411172 ADUBO QUÍMICO

Ácido 2- cloroetilfosfônico. Sinônimos: Ethephon, 2-Chloroethylphosphonic acid. Fórmula química C2H6ClO3P,
massa molar 144,49 g/mol, número de referência química CAS 16672-87-0, grau de pureza mínimo de 96%,
fornecido com ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não
anterior à 6 meses da data de entrega ou prazo de validade mínimo de 2 anos a contar da data de entrega.
Embalagem: frasco de 100 mg.

1 19,50 19,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA
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864
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411032
COLETOR DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS

Caixa coletora de perfurocortantes. Capacidade máxima de 3 L. Embalagem: caixa com 20 unidades. 1 67,62 67,62 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

865
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411172 ADUBO QUÍMICO

Methyl jasmonate (MeJA). Sinônimos: 3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic acid, methyl ester, Methyl 3-oxo-
2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetate. Fórmula química C13H20O3, massa molar 224,30 g/mol, número de
referência química CAS 39924-52-2, grau de pureza mínimo de 95%, fornecido com ficha de informações de
segurança de produtos químicos (FISPQ), data de fabricação não anterior à 6 meses da data de entrega ou
prazo de validade mínimo de 2 anos a contar da data de entrega. Embalagem: frasco de 5 mL.

1 309,00 309,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

866
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 424113 MICROPIPETA
Micropipeta monocanal de volume variável. Capacidade 10-100μL (microlitros), com trava de volume, pistão de
aço inoxidável ou PVDF, cone autoclavável e de fácil remoção, com sistema de ejeção suave de ponteiras, com
código de cores, resistente à luz UV, leve, ergonômica, com assistência técnica permanente e autorizada pelo
fabricante, com certificado de performance e garantia.

1 217,69 217,69 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

867
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 279892 FRASCO - TIPO
ALMOTOLIA

Pisseta graduada. Em polietileno, tampa com bico curvo em polietileno ou polipropileno a prova de vazamento,
capacidade 500 mL. 4 5,26 21,04 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

868
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 279892 FRASCO - TIPO
ALMOTOLIA

Pisseta para Água Destilada. Com gravação da informação “ÁGUA DESTILADA”, com tampa de bico curvo,
capacidade 500 mL. 3 13,92 41,76 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

869
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 279892 FRASCO - TIPO
ALMOTOLIA

Pisseta para Álcool Etílico 70%. Com gravação da informação “ÁLCOOL ETÍLICO 70%”, com tampa de bico
curvo, capacidade 500 mL. 3 14,95 44,85 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

870
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 279892 FRASCO - TIPO
ALMOTOLIA

Pisseta para Álcool Etílico. Com gravação da informação “ÁLCOOL ETÍLICO”, com tampa de bico curvo,
capacidade 500 mL. 3 14,86 44,58 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA
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871
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 426688 PONTEIRA
LABORATÓRIO

Ponteiras para uso em micropipetas. Sem filtro, fabricadas em polipropileno de alta qualidade, sem
lubrificantes, autoclaváveis, capacidade 1-200 μL (microlitros), cor amarela. Embalagem: pacote com 1.000
ponteiras.

2 29,97 59,94 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

872
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 426688 PONTEIRA
LABORATÓRIO

Ponteiras paletizadas (ponteiras com rack/box) para uso em micropipetas. Sem filtro, livre de DNase/RNase,
fabricadas em polipropileno de alta qualidade, sem lubrificantes, autoclaváveis, capacidade 100-1000 μL
(microlitros), contendo suporte de ponteiras (rack/box) autoclavável, com tampa removível. Embalagem:
rack/box com 96 ponteiras.

4 25,21 100,84 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

873
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 426688 PONTEIRA
LABORATÓRIO

Ponteiras paletizadas (ponteiras com rack/box) para uso em micropipetas. Sem filtro, livre de DNase/RNase,
fabricadas em polipropileno de alta qualidade, sem lubrificantes, autoclaváveis, capacidade 1-200 μL
(microlitros), contendo suporte de ponteiras (rack/box) em autoclavável, com tampa removível. Embalagem:
rack/box com 96 ponteiras.

4 17,89 71,56 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

874
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 426688 PONTEIRA
LABORATÓRIO

Ponteiras paletizadas (ponteiras com rack/box) para uso em micropipetas. Sem filtro, livre de DNase/RNase,
fabricadas em polipropileno de alta qualidade, sem lubrificantes, autoclaváveis, capacidade até 10 μL
(microlitros), ponta curta, contendo suporte de ponteiras (rack/box) autoclavável, com tampa removível.
Embalagem: rack/box com 96 ponteiras.

4 18,55 74,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

875
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 426688 PONTEIRA
LABORATÓRIO

Ponteiras paletizadas (ponteiras com rack/box) para uso em micropipetas. Sem filtro, livre de DNase/RNase,
0fabricadas em polipropileno de alta qualidade, sem lubrificantes, autoclaváveis, capacidade até 10 μL
(microlitros), ponta longa, contendo suporte de ponteiras (rack/box) autoclavável, com tampa removível.
Embalagem: rack/box com 96 ponteiras.

4 18,20 72,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

876
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 426688 PONTEIRA
LABORATÓRIO

Ponteiras para uso em micropipetas. Sem filtro, fabricadas em polipropileno de alta qualidade, sem
lubrificantes, autoclaváveis, capacidade 100-1000 μL (microlitros), cor azul. Embalagem: pacote com 1.000
ponteiras.

2 84,55 169,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

877
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 426688 PONTEIRA
LABORATÓRIO

Ponteiras para uso em micropipetas. Sem filtro, fabricadas em polipropileno de alta qualidade, sem
lubrificantes, autoclaváveis, capacidade até 10 μL (microlitros), tipo curta, incolor. Embalagem: pacote com
1.000 ponteiras.

2 46,82 93,64 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA
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878
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 426688 PONTEIRA
LABORATÓRIO

Ponteiras para uso em micropipetas. Sem filtro, fabricadas em polipropileno de alta qualidade, sem
lubrificantes, autoclaváveis, capacidade até 10 μL (microlitros), tipo longa, incolor. Embalagem: pacote com
1.000 ponteiras.

2 66,55 133,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

879
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 416462 SUPORTE
LABORATÓRIO

Suporte fixo para micropipetas. Capacidade para 4-6 micropipetas monocanais, material acrílico ou plástico
resistente. 4 141,27 565,08 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

880
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 416462 SUPORTE
LABORATÓRIO Suporte giratório para micropipetas. Capacidade para seis micropipetas monocanais. 2 102,03 204,06 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

881
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 412009 FRASCO
LABORATÓRIO Frasco de vidro incolor flaconete (tubular). Capacidade máxima de 5 mL, com tampa de rosca. 2 1,65 3,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020

Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

882
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 272821 CABO BISTURI Cabo para bisturí nº 3, em aço inoxidável. Comprimento 12,5 cm. 4 9,41 37,64 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

883
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 299116 CABO BISTURI Cabo para bisturí nº 4, em aço inoxidável. Comprimento 12,5 cm. 4 10,07 40,28 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 13/07/2020
Enviado
para o
ME

Materiais e
reagentes
necessários
para
execução de
aulas
práticas das
áreas de
Química,
Biologia e
Agropecuária
(Laboratório
Técnico).

INFRAESTRUTURA

884
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo automático “EM BRANCO”. Dimensão aproximada do carimbo: 2,0 cm x 7,5cm. Fonte: Myriad. 2 90,67 181,34 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável
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885
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo automático “DOCUMENTO CONFERE COM ORIGINAL”, Dimensão aproximada do carimbo: 4,0 cm x
4,0cm. Fonte: Myriad. 3 89,67 269,01 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

886
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo automático “MATERIAL PERMANENTE”. Dimensão aproximada do carimbo: 7,5 x 3,6. Fonte: Myriad 1 68,33 68,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

887
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo automático “MATERIAIS DIVERSOS”. Dimensão aproximada do carimbo: 2,5 cm x 6,5cm. Fonte:
Myriad. 1 62,67 62,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

888
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo automático “PAGAMENTO”. Dimensão aproximada do carimbo: 3,0cm x 7,5cm. Fonte: Myriad. 1 68,33 68,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

889
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “ATESTE DE SERVIÇOS”. Dimensão aproximada do carimbo: 3,6cm x 7,5cm. Fonte: Myriad. 1 68,33 68,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

890
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “FOLHA DE PROCESSO”. Dimensão aproximada do carimbo: 1,0 cm x 3,5cm. Fonte: Myriad. 3 48,00 144,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável
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891
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “IDENTIFICAÇÃO CNPJ”. Dimensão aproximada do carimbo: 3,0cm x 4,7cm. Fonte: Myriad. 1 65,00 65,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

892
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “PROTOCOLO DE DOCUMENTOS RECEBIDOS”. Dimensão aproximada do carimbo: 3,6cm x 7,5cm.
Fonte: Myriad. 3 68,33 204,99 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

893
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “DOCUMENTOS RECEBIDOS”. Dimensão aproximada do carimbo: 2,5 cm x 6,0cm. Fonte: Myriad. 5 62,67 313,35 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

894
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “IDENTIFICAÇÃO DO CAMPUS”. Dimensão aproximada do carimbo: 1,5 cm x 6,0cm. Fonte: Myriad. 1 51,67 51,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

895
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “PATRIMÔNIO BIBLIOTECA”. Dimensão aproximada do carimbo: 1,5 cm x 4,0cm. Fonte: Myriad. 1 40,00 40,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

896
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “PATRIMÔNIO E REGISTROS”. Dimensão aproximada do carimbo: 3,2 cm x 4,3cm. Fonte: Myriad. 1 63,00 63,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável

FL. 14 / 15



897
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “SEDEX”. Dimensão: eixo maior de 35mm e eixo menor de 23mm, conforme Manual de
Comercialização e Atendimento /ECT. Fonte: Arial. 1 62,67 62,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

898
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “SEDEX 10”. Dimensão: eixo maior de 35mm e eixo menor de 23mm, conforme Manual de
Comercialização e Atendimento /ECT. Fonte: Arial. 1 62,67 62,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

899
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “AR”. Dimensão: eixo maior de 35mm e eixo menor de 23mm, conforme Manual de Comercialização e
Atendimento /ECT. Fonte: Arial. 1 62,67 62,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020

Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

900
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “IDENTIFICAÇÃO PESSOAL”. Dimensões aproximadas do carimbo: 1,0cm x 4,6cm. Fonte: Myriad 65 28,67 1.863,55 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

901
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150192 CARIMBO Carimbo “LOGOTIPIA IFRS. Dimensão: 3,5 cm diâmetro. Fonte: Myriad. 1 54,00 54,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 10/07/2020
Enviado
para o
ME

A aquisição
deste
material
justifica-se
pela
necessidade
de atender a
demanda
institucional
de carimbos
para os
servidores e
para os
respectivos
setores do
Campus.

INFRAESTRUTURA

902
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 436328 TOALHA DE
PAPEL

Toalha de papel, interfolhas, branco, tamanho mínimo 20 x 21 cm, material 100 % fibra celulose virgem,
características adicionais: biodegradável, 2 dobras. Fardo com 1.000 folhas. 500 11,65 5.825,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender
as
necessidades
de materiais
de higiene e
limpeza do
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável

Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 34.011,44
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903
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 334178 TOALHA DE
PAPEL

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

20 77,27 1.545,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

904
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 327844 PAPEL
HIGIÊNICO

Papel higiênico rolão, cor branca, folha simples, material 100 % fibras celulósicas,
rolos com 300m de comprimento e 10 cm de largura, tipo boa qualidade,
características adicionais: biodegradável. Compra em Lotes (Fardo) com 8 rolos.

600 38,58 23.148,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

905
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 238338 PAPEL
HIGIÊNICO

Papel higiênico, cor branca, não reciclado, folha dupla, picotado, macio, neutro,
rolos com 30 m de comprimento e 10 cm de largura, pacote com 4 rolos, Compra em
lote (Fardos) com 16 pacotes.

100 78,15 7.815,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

906
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 229372 PANO PRATO
Pano de prato, material esponja vegetal, comprimento 60, largura 33, características
adicionais: absorvente/lavável e biodegradável. Compra em Lotes (Pacotes) com
05un.

5 8,80 44,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

907
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 242188 FLANELA Flanela de algodão, amarela ou branca, para limpeza, tamanho mínimo: 30 de
largura x 50 cm comprimento. Compra em Lotes de doze unidades. 120 1,36 163,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

908
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 225907 ESPONJA
LIMPEZA

Esponja de limpeza, material lã aço fina, textura macia e isenta de oxidação,
abrasividade mínima, aplicação utensílio de alumínio, biodegradável, pacote com 8
unidades, peso líquido mínimo 60 gramas.

10 1,56 15,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

909
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 318923 ESPONJA
LIMPEZA

Esponja de limpeza, tipo multiuso, dupla face, uma face macia (para limpeza de
superfícies delicadas) e outra áspera no lado oposto (para limpeza mais profunda,
face com maior abrasividade), espuma/fibra sintética, formato retangular,
dimensões mínimas em cm: 11 x 7,5 x 2; aplicação limpeza em geral, não deve ser
deformável e as faces devem ser unidas de forma que não se separem uma da
outra. Compra em Lotes de doze unidades.

10 7,64 76,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

910
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 433820 ESPONJA
LIMPEZA

Esfregão de aço 100% inox, filamento roliço c/ peso líquido de 10 g a unidade.
Compra em Lotes de doze unidades. 4 18,00 72,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

911
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 402409 SACO DE
ALGODÃO

Pano de limpeza. Sacos alvejados para limpeza, grosso, de algodão, tamanho
mínimo de 40cm x 60 cm. Compra em Lotes de doze unidades. 120 5,49 658,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

912
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 331870 ESCOVA
LIMPEZA GERAL

Escova para vaso sanitário tipo bola com suporte. Em material plástico resistente e
com cabo plástico, com cerdas laterais e frontais . Deve acompanhar suporte para a
escova.

10 6,20 62,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

913
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 102598
DESENTUPIDOR
VASO
SANITÁRIO

Desentupidor para WC com cabo de madeira.Estrutura em borracha flexível e
resistente. Cabo de no mínimo 50 cm de comprimento. 4 6,13 24,52 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

914
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 312293 ESCOVA
LIMPEZA GERAL

Escovão plástico para limpeza em geral, oval, cerdas e suporte plástico - 12 x 6 x
4cm. Compra em lotes de 12 unidades. 10 2,56 25,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

915
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 326030 TELA
ODORIZANTE

Tela odorizante, material borracha, tipo uso mictório, características adicionais:
biodegradável. Compra em Lotes (Caixas) com 12 unidades. 4 31,30 125,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

916
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 253730 SACO
PLÁSTICO LIXO

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.

10 33,01 330,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

917
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 253729 SACO
PLÁSTICO LIXO

Saco plástico lixo, capacidade 50L, nas cores descritas na Resolução nº 275 DE 25
DE ABRIL 2001/MMA (a definir no ato do empenho), largura 63, altura 80,
características adicionais com solda contínua, aplicação coleta seletiva, normas
técnicas classe i, tipo c, 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.

10 36,47 364,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

918
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 253728 SACO
PLÁSTICO LIXO

Saco plástico lixo, capacidade 30L, nas cores descritas na Resolução nº 275 DE 25
DE ABRIL 2001/MMA (a definir no ato do empenho), largura 59, altura 62,
características adicionais com solda contínua, aplicação coleta seletiva, normas
técnicas classe i, tipo c, 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.

10 26,89 268,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

919
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 253727 SACO
PLÁSTICO LIXO

Saco plástico lixo, capacidade 15L, nas cores descritas na Resolução nº 275 DE 25
DE ABRIL 2001/MMA (a definir no ato do empenho), largura 39, altura 58,
características adicionais com solda contínua, aplicação coleta seletiva, normas
técnicas classe i, tipo c, 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.

10 16,93 169,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

920
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 390766
ÁLCOOL
ETÍLICO
LIMPEZA DE
AMBIENTES

"Álcool etílico hidratado, incolor, aplicação limpeza em geral, teor alcoólico 92,8
INPM, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas, com 12 unidades de
1 litro cada. Os frascos deverão conter a data de fabricação e a validade deverá ser
de no mínimo um ano. O produto não pode deixar resíduos nas superfícies em que
será utilizado. A embalagem (frasco) deve atender as exigências do INMETRO,
devendo conter informações da composição e segurança do produto, inclusive
avisos de que é inflamável e deve ser mantido fora do alcance das crianças. Compra
em Lotes (Caixas) com 12 un."

5 106,68 533,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

921
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 429225
ÁLCOOL
ETÍLICO
LIMPEZA DE
AMBIENTES

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

5 158,72 793,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

922
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 397370 SAPONÁCEO
Saponáceo cremoso (Sapóleo), composição tensoativos aniônicos, alcalinizantes,
agente, aplicação limpeza pisos, paredes e louças, características adicionais:
biodegradável, aspecto físico cremoso. Em tubo de 300 ml. Compra em Lotes
(Caixas) com 12 unidades.

24 3,55 85,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA
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923
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 226698 DETERGENTE

Detergente líquido, composição tesoativos aniônicos, coadjuvante, preservantes,
componente ativo linear alquibenzeno sulfonato de sódio, aplicação remoção de
gorduras de louças, talheres e panelas, aroma neutro, características adicionais:
contém tensoativo biodegradável. Frasco de 500 ml, acondicionado em caixa de
papelão, devidamente identificadas. As informações do rótulo devem ser
perfeitamente legíveis. Compra em Lotes (Caixas) com 24 frascos. Validade de no
mínimo 36 meses e data de fabricação quando da entrega não maior que 60 dias.

4 40,68 162,72 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

924
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 226950 LUSTRADOR
MÓVEIS

Lustra móveis c/ 200ml com data de fabricação não superior a 30 dias da data de
entrega e data de validade mínima de 1 ano. Compra em Lotes (Caixas) com 12
unid.

1 7,05 7,05 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

925
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 289840
SOLUÇÃO
LIMPEZA
MULTIUSO

Limpador de uso geral, multiuso. Tubo de 500 ml. Compra em Lotes (Caixas) com 24
un. 10 2,32 23,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

926
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 254879 SABÃO BARRA Sabão de coco em barras de 200gr. Compra em lotes (Caixas) com 50 unidades 1 76,50 76,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

927
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 226795 SABÃO PÓ
Sabão em pó, pacote c/ 1 kg. Constando data de fabricação não superior a 30 dias
da data de entrega e data de validade mínima de 1 ano. Compra em lotes (Fardos)
com 25 un.

5 5,71 28,55 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

928
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 298406 SABÃO BARRA Sabão em barra, de glicerina, 200g. Compra em lotes (Pacotes) com 05 unidades 10 5,71 57,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

929
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 253197 SABONETE
LÍQUIDO

Sabonete para anti-sepsia das mãos, líquido perolizado. 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.

20 18,84 376,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

930
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 60410
BOMBA
DIAFRAGMA DE
SODA
CÁUSTICA

Soda cáustica em escamas, mínimo de 70%. Pct. 1 kg. 5 18,72 93,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

931
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 399004 HIPOCLORITO
DE SÓDIO Hipoclorito de sódio, 12%, compra em bombonas de 5l. 10 5,02 50,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

932
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 246217 LIMPADOR
BASE ÁCIDA

Solução ácida para limpeza de pisos em geral, pedra mineral, ardosa e azulejo.
Compra em bombona de 5l. 10 25,70 257,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

933
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 299605 ÁGUA
SANITÁRIA

Alvejante tecido. Água sanitária, composição química hidróxido de sódio e
carbonato de sódio, princípio ativo: hipoclorito de sódio; teor de cloro ativo de 2,0%
à 2,5% p/p, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiros, pias, tipo comum,
frasco de 1000 ml, acondicionadas em embalagens de papelão identificadas,
Compra em lotes (Caixas) com 12 unidades cada.

20 25,77 515,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

934
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 285857 SOLUÇÃO
LIMPADORA

Limpador para Quadro Branco, Líquido spray específico para limpeza de quadros
brancos, deve remover instantaneamente manchas, resíduos e sujeiras do quadro.
Em frasco de pelo menos 60ml. Compra em lotes (Caixa) com 12 frascos.

120 10,57 1.268,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

935
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 3646 BOMBA DE
INSETICIDA

Inseticida aerosol, inodoro, com aspersor, a base de água, para moscas, mosquitos e
baratas, frasco com no mínimo 300ml. Deve haver trava de segurança para evitar o
acionamento indevido. Não deve conter CFC. A embalagem deve conter as
informações sobre o modo de usar, sobre os procedimentos em caso de intoxicação
e de que deve ser mantido fora do alcance de crianças. Validade mínima de um ano.
Compra em lotes (Caixas) com 12 frascos.

5 11,28 56,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

936
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 327925 PÁ COLETORA
LIXO

Pá coletora lixo, material coletor plástico, material cabo plástico, comprimento total
mínimo 27 cm, largura mínima 20 cm, aplicação limpeza. 10 12,37 123,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

937
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 4367 PA - MECANICA Pá automática com tampa, com cabo ergonômico longo em estrutura tubular
metálica ou plástico, para coleta em áreas externas. Tamanho grande. 5 38,68 193,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

938
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 4367 PA - MECANICA
Pá para recolhimento de resíduos com cabo longo. Descrição detalhada: Pá: material
plástico, dimensões aproximadas: 25 x 26 x 8,5 cm, com borracha flexível e
aderente na pá, que facilita o recolhimento de pequenos resíduos; Cabo: material
madeira revestido; medida aproximada do cabo: 84 cm.

5 25,71 128,55 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

939
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 30228 RODO
Rodo, com cabo de pelo menos 120 cm, material suporte de plástico, comprimento
mínimo do suporte 30 cm, quantidade de borrachas 02 un, características adicionais:
cabo com rosca plástica.

5 19,28 96,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

940
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 234645 VASSOURA
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.

20 5,95 119,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

941
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 234645 VASSOURA Vassoura de palha, material das cerdas: palha (60cm), cabo de madeira comprido. 20 13,27 265,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

942
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150589

PEÇA /
ACESSÓRIO /
COMPONENTE
PARA MOP
ÁGUA / PÓ

Conjunto para limpeza tipo "MOP" giratório que acompanhe: cabo telescópico em
aço inox com regulagem de altura, refil em microfibra, balde em plástico com
capacidade mínima de 7l com centrífuga.

4 85,22 340,88 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

943
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150971 REFIL Refil para conjunto de limpeza tipo "MOP" giratório com cerdas em microfibra. 8 15,90 127,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

944
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 30279 ESFREGÃO
Esfregão de chão; especial para lavar e esfregar todos os tipos de pisos. Deve
possuir corpo em plástico resistente e cerdas sintéticas onduladas de polipropileno.
Acompanhar cabo.Largura mínima de 40 cm. Cerdas duras.

4 19,23 76,92 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

945
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 216085 BALDE Balde plástico reforçado, com alça de arame galvanizado, capacidade 15 litros. 20 5,93 118,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

946
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 93904 LIXEIRA Lixeira em plástico reforçado, com tampa solta, capacidade 30 litros. 10 23,89 238,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

947
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 93904 LIXEIRA Lixeira em plástico reforçado, pequena, tipo grade (telada), capacidade 8 a 10 litros. 30 6,96 208,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

948
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 93904 LIXEIRA Lixeira em plástico reforçado, sem tampa, capacidade 11 a 12 litros. 10 11,04 110,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou aquisição

Unidade
responsável
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949
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 416664 LIXEIRA Lixeira em plástico reforçado, com tampa basculante. Capacidade 50 a 65 litros. 10 24,17 241,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

950
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 93904 LIXEIRA

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

2 1.103,00 2.206,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

951
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 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).

3 527,98 1.583,94 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

952
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 93904 LIXEIRA Lixeira em plástico reforçado, com tampa basculante. Capacidade 50 a 65 litros. 10 53,92 539,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

953
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 404651 DISPENSER
HIGIENIZADOR

Saboneteira. Suporte para sabonete líquido/ álcool gel com reservatório, base em
metal para fixação na parede, recipiente em plástico ABS branco, capacidade
mínima de 800 ml.

10 21,54 215,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

954
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150454 DISPENSER
PAPEL TOALHA

Suporte porta-papel. Toalheiro porta papel toalha descartável 2 ou 3 dobras -
branco. Deve possuir fechadura e acompanhar chave, em plástico ABS, bem como
kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Medidas aproximadas: A 29
x L 25 x P 12 cm

10 43,51 435,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

955
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150454 DISPENSER
PAPEL TOALHA

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

5 166,62 833,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

956
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150401 SUPORTE
PORTA-PAPEL

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

10 33,18 331,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

957
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 63320 LUVA
BORRACHA

Luvas de látex natural, descartáveis, para procedimento, não estéril, ambidestra,
levemente pulverizada em pó biodegradável, punho com bainha, comprimento
mínimo de 24 cm. Caixas com 100 un, com registro na ANVISA. Tamanho P, M ou G,
a ser definido no momento do empenho.

2 20,92 41,84 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

958
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 63320 LUVA
BORRACHA

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

120 5,33 639,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

959
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 301092 SECANTE

Secante para louças - Auxiliar de secagem em lavagem mecânica de louças
líquido,composição álcool graxo etoxilado/propoxilado, solubilizante, preservante,
corante e água. Prazo de validade do produto, mínimo 1 ano a partir da data de
entrega. Bombona de 5 litros. Fornecimento de dosador automático com assistência
até finalizar o uso do produto adquirido. Apresentar Ficha Técnica, FISPQ e
Notificação na ANVISA. Amostra para análise

10 120,53 1.205,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

960
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 246217 LIMPADOR
BASE ÁCIDA

Detergente desincrustante ácido para remoção de incrustrações inorgânicas
calcarias em máquinas de lavar louça. Composição: ácido fosfórico, ácido nítrico TNI
e água. Bombona de 5 litros. Fornecimento de dosador automático com assistência
até finalizar o uso do produto adquirido. Apresentar Ficha Técnica, FISPQ e
Notificação na ANVISA. Amostra para análise.

2 59,31 118,62 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

961
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 381409 DESINFETANTE

Desinfetante líquido com aroma concentrado de pinho. Princípio ativo mínimo:
cloreto de didecil dimetil amônio+cloreto de alquil amido propil dimetil benzilamônio
0,30% minimo. Prazo de validade do produto, mínimo 1 ano da data de entrega;
Frasco de 500ml. Caixa com 12 unidades. Prazo de validade do produto, mínimo 1
ano a partir da data de entrega.

50 2,96 148,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

962
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 351618 DETERGENTE
Detergente líquido indicado na pré-lavagem, lavagem e amaciamento de roupas em
uma única operação. Remove com eficiência as sujeiras leves e/ou pesadas.
Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Bombonas de 5 litros

10 178,97 1.789,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

963
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 289840
SOLUÇÃO
LIMPEZA
MULTIUSO

Detergente alcalino clorado para limpeza por espuma em superfícies impregnadas
de gorduras, proteínas e resíduos de óleos, com princípio ativo de hipoclorito de
sódio mínimo de 1,7%. Fornecimento de tanque gerador de espuma em comodato
com assistência técnica. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega.
Bombona de 5 litros

10 38,88 388,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

964
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 283054 DETERGENTE
Detergente alcalino clorado para máquina automática de lavar louças princípio ativo
Hidróxido de sódio 50% e Hipoclorito de Sódio, com teor de cloro mínimo 2,2 %.
Bombona de 5 litros. Fornecimento de dosador automático com assistência. Validade
mínima de 1 ano a partir da data de entrega.

10 50,86 508,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020
Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

965
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 289840
SOLUÇÃO
LIMPEZA
MULTIUSO

Detergente desincrustante ácido para higienização CIP. Validade mínima de 1 ano a
partir da data de entrega. Bombona de 5 litros. 15 53,65 804,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

966
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 289840
SOLUÇÃO
LIMPEZA
MULTIUSO

Soda líquida; composição mínima 51% de pureza. Para limpeza em sistemas CIP.
Bombona de 5 litros. Deve acompanhar a ficha FISPQ. 10 41,30 413,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 21/12/2020

Enviado
para o
ME

Visa atender as necessidades de
materiais de higiene e limpeza do
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA
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967
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150515 LIVRO Ciências Exatas e da Terra. 80 123,76 9.900,80 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 14/09/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se que a aquisição de
acervo bibliográfico, objeto deste
documento, refere-se a material
necessário ao bom funcionamento
das atividades da biblioteca do
Campus e dos setores vinculados ao
ensino, pesquisa e extensão, aos
quais compete planejar as
aquisições de seus acervos em
função das necessidades reais, bem
como atender as obras literárias
básicas e complementares dos
cursos e da demanda de uma
diversidade e atualização de novas
obras. A demanda solicitada vem ao
encontro dos objetivos e políticas do
IFRS que se encontra comprometido
com o projeto democrático e
popular da educação, precisando
ampliar a abrangência de suas
atividades educacionais, focando na
geração de novas tecnologias,
respondendo de forma ágil às
demandas crescentes por formação
profissional, dando suporte aos
arranjos produtivos regionais. Além
disso, a contratação de acervo
bibliográfico atende as exigências
do Ministério da Educação.

ENSINO

968
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150515 LIVRO Ciências Biológicas. 80 168,00 13.440,00 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 14/09/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se que a aquisição de
acervo bibliográfico, objeto deste
documento, refere-se a material
necessário ao bom funcionamento
das atividades da biblioteca do
Campus e dos setores vinculados ao
ensino, pesquisa e extensão, aos
quais compete planejar as
aquisições de seus acervos em
função das necessidades reais, bem
como atender as obras literárias
básicas e complementares dos
cursos e da demanda de uma
diversidade e atualização de novas
obras. A demanda solicitada vem ao
encontro dos objetivos e políticas do
IFRS que se encontra comprometido
com o projeto democrático e
popular da educação, precisando
ampliar a abrangência de suas
atividades educacionais, focando na
geração de novas tecnologias,
respondendo de forma ágil às
demandas crescentes por formação
profissional, dando suporte aos
arranjos produtivos regionais. Além
disso, a contratação de acervo
bibliográfico atende as exigências
do Ministério da Educação.

ENSINO

969
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150515 LIVRO Engenharias. 60 145,12 8.707,20 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 14/09/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se que a aquisição de
acervo bibliográfico, objeto deste
documento, refere-se a material
necessário ao bom funcionamento
das atividades da biblioteca do
Campus e dos setores vinculados ao
ensino, pesquisa e extensão, aos
quais compete planejar as
aquisições de seus acervos em
função das necessidades reais, bem
como atender as obras literárias
básicas e complementares dos
cursos e da demanda de uma
diversidade e atualização de novas
obras. A demanda solicitada vem ao
encontro dos objetivos e políticas do
IFRS que se encontra comprometido
com o projeto democrático e
popular da educação, precisando
ampliar a abrangência de suas
atividades educacionais, focando na
geração de novas tecnologias,
respondendo de forma ágil às
demandas crescentes por formação
profissional, dando suporte aos
arranjos produtivos regionais. Além
disso, a contratação de acervo
bibliográfico atende as exigências
do Ministério da Educação.

ENSINO
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970
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150515 LIVRO Ciências da Saúde. 40 62,26 2.490,40 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 14/09/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se que a aquisição de
acervo bibliográfico, objeto deste
documento, refere-se a material
necessário ao bom funcionamento
das atividades da biblioteca do
Campus e dos setores vinculados ao
ensino, pesquisa e extensão, aos
quais compete planejar as
aquisições de seus acervos em
função das necessidades reais, bem
como atender as obras literárias
básicas e complementares dos
cursos e da demanda de uma
diversidade e atualização de novas
obras. A demanda solicitada vem ao
encontro dos objetivos e políticas do
IFRS que se encontra comprometido
com o projeto democrático e
popular da educação, precisando
ampliar a abrangência de suas
atividades educacionais, focando na
geração de novas tecnologias,
respondendo de forma ágil às
demandas crescentes por formação
profissional, dando suporte aos
arranjos produtivos regionais. Além
disso, a contratação de acervo
bibliográfico atende as exigências
do Ministério da Educação.

ENSINO

971
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150515 LIVRO Ciências Agrárias. 85 100,17 8.514,45 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 14/09/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se que a aquisição de
acervo bibliográfico, objeto deste
documento, refere-se a material
necessário ao bom funcionamento
das atividades da biblioteca do
Campus e dos setores vinculados ao
ensino, pesquisa e extensão, aos
quais compete planejar as
aquisições de seus acervos em
função das necessidades reais, bem
como atender as obras literárias
básicas e complementares dos
cursos e da demanda de uma
diversidade e atualização de novas
obras. A demanda solicitada vem ao
encontro dos objetivos e políticas do
IFRS que se encontra comprometido
com o projeto democrático e
popular da educação, precisando
ampliar a abrangência de suas
atividades educacionais, focando na
geração de novas tecnologias,
respondendo de forma ágil às
demandas crescentes por formação
profissional, dando suporte aos
arranjos produtivos regionais. Além
disso, a contratação de acervo
bibliográfico atende as exigências
do Ministério da Educação.

ENSINO

972
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150515 LIVRO Ciências Sociais Aplicadas. 45 102,50 4.612,50 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 14/09/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se que a aquisição de
acervo bibliográfico, objeto deste
documento, refere-se a material
necessário ao bom funcionamento
das atividades da biblioteca do
Campus e dos setores vinculados ao
ensino, pesquisa e extensão, aos
quais compete planejar as
aquisições de seus acervos em
função das necessidades reais, bem
como atender as obras literárias
básicas e complementares dos
cursos e da demanda de uma
diversidade e atualização de novas
obras. A demanda solicitada vem ao
encontro dos objetivos e políticas do
IFRS que se encontra comprometido
com o projeto democrático e
popular da educação, precisando
ampliar a abrangência de suas
atividades educacionais, focando na
geração de novas tecnologias,
respondendo de forma ágil às
demandas crescentes por formação
profissional, dando suporte aos
arranjos produtivos regionais. Além
disso, a contratação de acervo
bibliográfico atende as exigências
do Ministério da Educação.

ENSINO

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa para 
contratação ou aquisição

Unidade
responsável

FL. 5 / 8



973
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150515 LIVRO Ciências Humanas. 90 63,91 5.751,90 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 14/09/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se que a aquisição de
acervo bibliográfico, objeto deste
documento, refere-se a material
necessário ao bom funcionamento
das atividades da biblioteca do
Campus e dos setores vinculados ao
ensino, pesquisa e extensão, aos
quais compete planejar as
aquisições de seus acervos em
função das necessidades reais, bem
como atender as obras literárias
básicas e complementares dos
cursos e da demanda de uma
diversidade e atualização de novas
obras. A demanda solicitada vem ao
encontro dos objetivos e políticas do
IFRS que se encontra comprometido
com o projeto democrático e
popular da educação, precisando
ampliar a abrangência de suas
atividades educacionais, focando na
geração de novas tecnologias,
respondendo de forma ágil às
demandas crescentes por formação
profissional, dando suporte aos
arranjos produtivos regionais. Além
disso, a contratação de acervo
bibliográfico atende as exigências
do Ministério da Educação.

ENSINO

974
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150515 LIVRO Linguística, Letras e Artes. 95 73,43 6.975,85 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 14/09/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se que a aquisição de
acervo bibliográfico, objeto deste
documento, refere-se a material
necessário ao bom funcionamento
das atividades da biblioteca do
Campus e dos setores vinculados ao
ensino, pesquisa e extensão, aos
quais compete planejar as
aquisições de seus acervos em
função das necessidades reais, bem
como atender as obras literárias
básicas e complementares dos
cursos e da demanda de uma
diversidade e atualização de novas
obras. A demanda solicitada vem ao
encontro dos objetivos e políticas do
IFRS que se encontra comprometido
com o projeto democrático e
popular da educação, precisando
ampliar a abrangência de suas
atividades educacionais, focando na
geração de novas tecnologias,
respondendo de forma ágil às
demandas crescentes por formação
profissional, dando suporte aos
arranjos produtivos regionais. Além
disso, a contratação de acervo
bibliográfico atende as exigências
do Ministério da Educação.

ENSINO

975
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150515 LIVRO Outros. 150 73,46 11.019,00 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 14/09/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se que a aquisição de
acervo bibliográfico, objeto deste
documento, refere-se a material
necessário ao bom funcionamento
das atividades da biblioteca do
Campus e dos setores vinculados ao
ensino, pesquisa e extensão, aos
quais compete planejar as
aquisições de seus acervos em
função das necessidades reais, bem
como atender as obras literárias
básicas e complementares dos
cursos e da demanda de uma
diversidade e atualização de novas
obras. A demanda solicitada vem ao
encontro dos objetivos e políticas do
IFRS que se encontra comprometido
com o projeto democrático e
popular da educação, precisando
ampliar a abrangência de suas
atividades educacionais, focando na
geração de novas tecnologias,
respondendo de forma ágil às
demandas crescentes por formação
profissional, dando suporte aos
arranjos produtivos regionais. Além
disso, a contratação de acervo
bibliográfico atende as exigências
do Ministério da Educação.
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976
Materiais
e
Serviços

PERMANENTE 150515 LIVRO Importados. 40 199,80 7.992,00 Não - Investimento NÃO NÃO Não Possuí Média 14/09/2020
Enviado
para o
ME

Justifica-se que a aquisição de
acervo bibliográfico, objeto deste
documento, refere-se a material
necessário ao bom funcionamento
das atividades da biblioteca do
Campus e dos setores vinculados ao
ensino, pesquisa e extensão, aos
quais compete planejar as
aquisições de seus acervos em
função das necessidades reais, bem
como atender as obras literárias
básicas e complementares dos
cursos e da demanda de uma
diversidade e atualização de novas
obras. A demanda solicitada vem ao
encontro dos objetivos e políticas do
IFRS que se encontra comprometido
com o projeto democrático e
popular da educação, precisando
ampliar a abrangência de suas
atividades educacionais, focando na
geração de novas tecnologias,
respondendo de forma ágil às
demandas crescentes por formação
profissional, dando suporte aos
arranjos produtivos regionais. Além
disso, a contratação de acervo
bibliográfico atende as exigências
do Ministério da Educação.

ENSINO

977
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 278608 COLCHETE
FIXAÇÃO

Colchete fixação para papel, tamanhonº 7, material aço,tratamento superficial
latonado, caixa com no mínimo 72 unidades. 20 2,56 51,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

978
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 282742 COLCHETE
FIXAÇÃO

Colchete fixação para papel, tamanhoNº 10, material aço,tratamento superficial
latonado, caixa com no mínimo 72 unidades. 20 3,78 75,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

979
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 278612 COLCHETE
FIXAÇÃO

Colchete fixação para papel, tamanhoNº 14, material aço,tratamento superficial
latonado, caixa com no mínimo 72 unidades. 20 5,14 102,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

980
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 223910 ALFINETE
COSTURA

Alfinete de Aço nº 29 Niquelado, com cabeça, tamanho unitário 29 X 0,7 mm, Caixa
com pelo menos 50g. 20 4,40 88,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

981
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 32492 ALFINETE MAPA Alfinete para mapas, com a cabeça em varias cores (sortidos), caixa com pelo
menos 50 unidades, fabricados em poliestireno, duro e com ponta extra fina. 20 1,98 39,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

982
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 272501 CLIPE Clipe, tamanho 2/0, tratamento superficial niquelado, material metal, formato
paralelo. Caixa com 100 unidades. 30 1,28 38,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

983
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 274803 CLIPE Clipe, tamanho 3/0, tratamento superficial niquelado, material metal, formato
paralelo. Caixa com 100 unidades. 30 1,90 57,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

984
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 272505 CLIPE Clipe, tamanho 4/0, tratamento anti-ferrugem, superficial niquelado, material metal,
formato paralelo. Caixa com 100 unidades. 50 2,15 107,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

985
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 274804 CLIPE Clipe, tamanho 6/0,tratamento anti-ferrugem, superficial niquelado, material metal,
formato paralelo. Caixa com 50 unidades. 50 1,46 73,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

986
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 272378 CLIPE Clipe, tamanho 8/0, tratamento anti-ferrugem, superficial niquelado, material metal,
formato paralelo. Caixa com 25 unidades. 50 1,49 74,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

987
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 202054 PERCEVEJO Percevejo, material metal, com tratamento superficial latonado. Caixa com 100
unidades. 50 1,40 70,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

988
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 267601 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 caixa de 12 unidades.

20 2,39 47,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

989
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 267599 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 caixa de 12 unidades.

10 11,52 115,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

990
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 203144 GRAMPO
GRAMPEADOR

Grampo para grampeadorde pressão, tamanho26/6, material galvanizado.
Capacidade para até 25 folhas. Caixa com 5.000 unidades. 50 2,69 134,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

991
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 284567 GRAMPEADOR

Grampeador de mesa médio, compatível com grampos 26/6, capacidade mínima de
grampear 30 folhas 75g/m2, sistema de fácil carregamento, design (estrutura)
robusto e resistente em metal inoxidável, acabamento em pintura eletrostática na
cor preta, profundidade (alcance) de no mínimo 90mm, base de no mínimo 15,6cm,
suporte com dois tipos de fixação

50 14,91 745,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

992
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 332121 GRAMPO
GRAMPEADOR

Grampo para grampeador de pressão, tamanho 23/13, material galvanizado.
Capacidade para até 100 folhas. Caixa com 5000 unidades. 50 12,15 607,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

993
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 410442 GRAMPEADOR
Grampeador de mesa, tamanho grande, para até 100 folhas, estrutura metálica
resistente, com ajuste de profundidade, utiliza no mínimo grampos nas seguintes
configurações 23/6, 23/8, 23/10, 23/13.

20 44,88 897,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

994
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 278811 EXTRATOR
GRAMPO

Extrator de grampo, tipo espátula, em metal, tratamento superficial cromado,
medindo aproximadamente 14 cm. 100 0,84 84,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

995
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 434774 PERFURADOR
PAPEL

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

10 20,99 209,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item
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item Subitem
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externos
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996
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 251750 PERFURADOR
PAPEL

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

30 57,87 1.736,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

997
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 397768 MARCADOR
PÁGINA

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

50 5,24 262,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

998
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 229171 BLOCO
RECADO

Bloco para recados, material papel autoadesivo. Cor amarela, Medidas aproximadas:
38mm x 50mm. Bloco com 100 folhas cada. Total 400 folhas por pacote. 100 3,38 338,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

999
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 229395 BLOCO
RECADO

Bloco para recados, material papel autoadesivo. Cor amarela, Medidas aproximadas:
76mm x 102mm. Bloco com 100 folhas. 100 1,90 190,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

1000
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 283816 ETIQUETA
ADESIVA

Etiqueta autoadesiva; folha tamanho A4; 1 etiqueta por folha; tamanho
215,9x279,4mm; pacote com 100 folhas; cor branca 2 22,99 45,98 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

1001
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 320501 ETIQUETA
ADESIVA

Etiqueta autoadesiva; folha tamanho A4 ;10 etiquetas por folha; tamanho
101,6x50,8mm; pacote com 100 folhas; cor branca 2 20,40 40,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

1002
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 315365 ETIQUETA
ADESIVA

Etiqueta adesiva tamanho 33,9 x 101,6 mm, cor branca, retangular, para papel A4.
Etiqueta por folha: 14. Etiqueta por envelope: 1400. Pacote contendo 100 folhas. 2 23,33 46,66 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as necessidades de
material de expediente para o
IFRS/Campus Rolante.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário
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(R$)

Valor
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estimado
(R$)
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externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
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Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de
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contratação ou aquisição

Unidade
responsável

Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 139.569,68
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1003
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 287715 ETIQUETA ADESIVA Etiqueta autoadesiva; folha tamanho A4;20 etiquetas por folha; tamanho 101,6x25,4mm; pacote com
100 folhas; cor branca. 4 28,94 115,76 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1004
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 228295 PLÁSTICO ADESIVO Papel auto-adesivo, material plástico, tipo contact, cor incolor, largura 45cm. Rolo de 25 metros. 40 37,04 1.481,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1005
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 412283 ENVELOPE Envelope ofício, material papel reciclado, Cor BRANCA, gramatura 90, tipo ofício, sem timbre,dimensões
aproximadas 115mm x 230mm, sem janela. 320 0,21 67,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1006
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 247690 ENVELOPE PLÁSTICO
Envelope plástico, tipo plástico liso, cor transparente, características adicionais vertical, liso e com 4
furos; Tipo saco para acondicionamento de documentos tamanho aproximado 240x320mm, espessura
0,12mm.

1100 0,18 198,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1007
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 325036 ENVELOPE Envelope saco kraft (pardo) sem timbre, tamanho aproximado 260x360mm. 1000 0,18 180,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1008
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 356781 ENVELOPE Envelope Saco Kraft Natural Vai-Vem, com ilhós, dimensões 360mm x 260mm, gramatura mínima
90g/m2, impressão frente e verso. 300 0,92 276,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1009
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 419546 FITA ADESIVA
Fita adesiva dupla face de 24mmx30m. Confeccionada em filme de Polipropileno coberto com adesivo
acrílico à base de água de ambos os lados.Papel siliconizado (antiaderente) tratado de ambos os lados.
Resistencia a tração mínima de 3,500 Kgf/cm testado pelo método PSTC-131.

50 6,74 337,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1010
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 323863 FITA ADESIVA Fita adesiva, material Crepe, cor bege, tipo monoface, largura aproximada de 24mm. Rolo 50 metros. 50 3,24 162,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1011
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 279108 FITA ADESIVA Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura aproximada de12mm. Rolo 30
metros. 50 0,62 31,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1012
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 279008 FITA ADESIVA Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura aproximada de 25mm. Rolo 50
metros. 100 1,62 162,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA
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1013
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 278982 FITA ADESIVA Fita adesiva, material polipropileno transparente, tipo monoface, largura aproximada de 50mm, aplicação
empacotamento. Rolo 50 metros. 110 2,53 278,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1014
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 279208 FITA ADESIVA

Fita mágica ou fita invisível: própria para reparar documentos, identificar objetos, permitindo a escrita de
canetas e lápis em sua superfície e que não amarela com o tempo. Transparente, evita que a sua
presença seja notada ao gerar uma fotocópia ou digitalizar um determinado manuscrito. Fabricada com
filme de acetato de celulose, com tratamento anti-aderente e adesivo acrílico à base d'água. Dimensões:
19 mm x 33 m.

5 13,05 65,25 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1015
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 388100 FITA ADESIVA
Fita adesiva dupla face transparente (Fixa Forte). Composta por massa de adesivo acrílico de alta adesão
com largura de 12 mm e comprimento de 20 m. Indicada para fixação permanente de objetos. Marca de
referência: VHB™ 3M™

35 8,51 297,85 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1016
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 304984 PAPEL
EMBORRACHADO

PLACA/FOLHA de EVA lisa;dimensões mínimas 600 x 400 x 2mm; nas cores vermelho, verde limão,
branco, amarelo, preto, laranja, verde escuro, azul marinho e rosa. Definição da cor no momento do
empenho.

300 1,34 402,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1017
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 235224 CARTOLINA Papel cartolina, gramatura mínima de 150g/m², confeccionada em fibra de celulose vegetal. Dimensões
mínimas 50X66cm. As cores serão definidas pela contratante no momento da aquisição. 500 0,48 240,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1018
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 427322 PAPEL A4 Papel formato A4, medindo 210 x 297 mm,75g/m², sem timbre,na cor branca, elevada alvura, alcalino,
apropriado para utilização em máquina copiadora, impressoras a laser e a jato de tinta. 300 15,46 4.638,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1019
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 246243 PAPEL SULFITE Papel sulfite A4(210 x 297mm),180 g/m2 – branco, fosco, liso sem textura. Embalagem com 50 folhas 5 10,94 54,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1020
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 364334 PAPEL A4 Papel sulfite A4(210mm x 297mm),75g/m², colorido, liso sem textura, acondicionado em embalagem
fechada e lacrada. Pacote com 500 folhas. A cor será definida no momento da aquisição. 20 18,19 363,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1021
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 347498 PAPEL A4 Papel sulfite A4 RECICLADO(210 x 297 mm), resmas com 500 folhas, gramatura75 g/m², para uso em
impressoras Jato de Tinta, Laser e Copiadoras. 20 17,30 346,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1022
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 429300 PAPEL ALMAÇO Papel almaço com margem e pauta. Tamanho: 200 x 280mm. Pacote com 400 folhas. 10 28,17 281,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1023
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 390650 PAPEL ALMAÇO Papel almaço Quadriculado. Tamanho: 200 x 280mm.Pacote com 400 folhas. 2 26,00 52,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem
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do

item
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1024
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 200399 PAPEL OPALINE Papel Opaline, branco, A4, 180 gr, pacote 50 unidades 4 13,18 52,72 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1025
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 278728 CAPA ENCADERNAÇÃO Capa plástica para encadernação A4 (210x297mm), transparente. 220 0,22 48,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1026
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 237769 PASTA ARQUIVO Pasta arquivo tipo az, material papelão prensado plastificado, com visor, com prendedor interno, ofício LL,
dimensões aproximadas: 285mm x 350 mm com lombada de 70 mm. Capa de cor preta. 130 8,44 1.097,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1027
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 338024 PASTA ARQUIVO Pasta arquivo tipo catálogo, capa dura, com 100 sacos para documentos para folhas de ofício. 60 11,32 679,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1028
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 355567 PASTA ARQUIVO
Pasta plástica em L, material polietileno reciclado, transparente, não adere aos impressos, para
documentos tamanho A4, fechada na parte esquerda e inferior (formato em L) e aberta na parte direita e
superior, Dimensões aproximadas 240 x 340 mm.

500 0,48 240,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1029
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 292608 PASTA ARQUIVO Pasta plástica transparente, cristal, tipo com aba e elástico, lombada de 40 mm, tamanho oficio. 30 2,08 62,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1030
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 398486 PASTA ARQUIVO Pasta plástica transparente, cristal, tipo com aba e elástico, sem lombada, tamanho oficio. 60 1,54 92,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1031
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 406805 PASTA ARQUIVO
Pasta suspensa p/arquivo de aço, feita em cartão Kraft 170 g, marmorizada e plastificada, haste plástica
com reforço interno, 6 posições para visor e etiqueta. Medindo 36 X 24 cm ( pastas mais visor, etiqueta e
grampo plástico). Produto de boa qualidade e durabilidade.

1100 1,56 1.716,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1032
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 238103 VISOR Visor plástico em PVC para pastas suspensas e etiqueta produzida em cartão offset (120g/m) branco.
Pacote com 50 unidades. Medida: 80mmx60mm. 250 5,59 1.397,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1033
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 427366 APAGADOR QUADRO
BRANCO

Apagador para quadro branco, formato ergonômico, feltro 100% lã, ótima apagabilidade e durabilidade.
Funciona também como estojo para guardar dois marcadores. 130 3,24 421,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1034
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 278641 PINCEL QUADRO
BRANCO / MAGNÉTICO

Caneta marcadora especial para quadro branco, não recarregável, tinta especial fácil de apagar, ponta
macia, cor azul. Espessura de escrita 2.0 mm. Marca e modelo referência, Pilot WBM-7. Produto de
qualidade similar ou superior.

200 3,08 616,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA
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1035
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 278632 PINCEL QUADRO
BRANCO / MAGNÉTICO

Caneta marcadora especial para quadro branco, não recarregável, tinta especial fácil de apagar, ponta
macia, cor verde. Espessura de escrita 2.0 mm. Marca e modelo referência, Pilot WBM-7. Produto de
qualidade similar ou superior.

120 3,08 369,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1036
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 278634 PINCEL QUADRO
BRANCO / MAGNÉTICO

Caneta marcadora especial para quadro branco, não recarregável, tinta especial fácil de apagar, ponta
macia, cor vermelha. Espessura de escrita 2.0 mm. Marca e modelo referência, Pilot WBM-7. Produto de
qualidade similar ou superior.

120 2,65 318,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1037
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 278633 PINCEL QUADRO
BRANCO / MAGNÉTICO

Caneta marcadora especial para quadro branco, não recarregável, tinta especial, fácil de apagar, ponta
macia, cor preta. Espessura de escrita 2.0 mm. Marca e modelo referência, Pilot WBM-7. Produto de
qualidade similar ou superior.

120 2,33 279,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1038
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 244303 PINCEL QUADRO
BRANCO / MAGNÉTICO

Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição constante da tinta, recarregável
capacidade mínima 5,5ml, material: plástico, material da ponta: feltro com ponta redonda média. Cor
azul. Marca e modelo referência, Pilot WBMA-V BOARD MASTER M. Produto de qualidade similar ou
superior.

350 2,87 1.004,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1039
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 244304 PINCEL QUADRO
BRANCO / MAGNÉTICO

Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição constante da tinta, recarregável
capacidade mínima 5,5ml, material: plástico, material da ponta: feltro com ponta redonda média. Cor
preta. Marca e modelo referência, Pilot WBMA-V BOARD MASTER M. Produto de qualidade similar ou
superior.

350 2,91 1.018,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1040
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 337761 PINCEL QUADRO
BRANCO / MAGNÉTICO

Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição constante da tinta, recarregável
capacidade mínima 5,5ml, material: plástico, material da ponta: feltro com ponta redonda média. Cor
verde. Marca e modelo referência, Pilot WBMA-V BOARD MASTER M.

100 2,61 261,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1041
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 244305 PINCEL QUADRO
BRANCO / MAGNÉTICO

Caneta marcadora para quadro branco em acrílico, com reposição constante da tinta, recarregável
capacidade mínima 5,5ml, material: plástico, material da ponta: feltro com ponta redonda média. Cor
vermelha. Marca e modelo referência, Pilot WBMA-V BOARD MASTER M.

60 2,65 159,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1042
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 392221 REFIL TINTA
Cartucho recarga para caneta marcadora de quadro branco em acrílico, capacidade mínima 5,50 ml, na
cores diversas: azul, preta, verde e vermelha (cor definida no empenho). Não deve deixar manchas
permanentes no quadro. Obs.: Deve ser compatível com as canetas ofertadas, neste lote.

60 2,49 149,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1043
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 405278 CANETA
ESFEROGRÁFICA

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

250 0,62 155,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1044
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 405279 CANETA
ESFEROGRÁFICA

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

200 0,62 124,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1045
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 411944 CANETA
ESFEROGRÁFICA

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

200 0,74 148,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA
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1046
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 353160 CORRETIVO FITA
Fita corretiva, indicada para correções de textos, impressos e/ou escritos à mão, fotocópias, etc. Correção
a seco, o que possibilita escrita imediata após a aplicação. Design ergonômico. Largura de 4,2mm x 12m
de comprimento. Boa aderência e cobertura do início ao fim do produto.

20 4,62 92,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1047
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 201129 CORRETIVO LÍQUIDO Corretivo líquido, branco, material a base de água, secagem rápida. Apresentação frasco com volume
mínimo de 18 ml. 20 0,92 18,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1048
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 409001 LÁPIS PRETO
Lápis tipo ecológico HB n.º 2, composição do corpo: mínimo de 40% de poliestireno reciclado, sem
madeira, mina ultrarresistente, não quebra com facilidade e não lasca quando apontado e quando
quebra, corpo hexagonal.

150 0,17 25,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1049
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 338468 LÁPIS DE COR

Lápis de cor 12 cores. Lápis de cor, grande (comprimento mínimo de 20cm), 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.

10 2,99 29,90 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1050
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 435041 CANETA
HIDROGRÁFICA

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.

50 3,54 177,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1051
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 280921 LÁPIS PRETO
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.

30 0,95 28,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1052
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 389775 LAPISEIRA Lapiseira, Material Plástico Reciclado, Diâmetro Carga 0,7. Características Adicionais: Com Prendedor,
Ponta e Acionador de Metal/Borracha. 65 2,96 192,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1053
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 203340 MINA GRAFITE Grafite 0,7mm HB, aplicação lapiseira (primeira Linha). Tubos com 12 minas.Resistentes e escrita macia. 75 0,93 69,75 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1054
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 251111 BORRACHA
APAGADORA ESCRITA

Borracha natural, branca, macia, para apagar escrita a lápis e lapiseira, para qualquer variação de grafite,
dimensões mínimas 2,3x3,3,3x0,8cm, que não borre nem danifique o papel, com selo do INMETRO 30 0,15 4,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1055
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 234051 APONTADOR LÁPIS Apontador para lápis, material metal, tipo escolar, cor prateado, características adicionais sem depósito,
lâmina aço temperado inclinada. Tamanho pequeno com um furo. 60 0,57 34,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1056
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 279313 CANETA MARCA-
TEXTO

Caneta Marca texto AMARELA, comprimento não superior a 138mm e diametro não inferior a 12mm.
Ponta de fibra e chanfrada com medida de 1mm a 3,5mm e pavio de fibra. 65 0,83 53,95 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA
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1057
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 279312 CANETA MARCA-
TEXTO

Caneta Marca texto VERDE, comprimento não superior a 138mm e diametro não inferior a 12mm. Ponta
de fibra e chanfrada com medida de 1mm a 3,5mm e pavio de fibra. 65 0,83 53,95 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1058
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 315046 PINCEL MARCADOR
PERMANENTE CD

Marcador Permanente(caneta para Vidraria). Ponta 2.00 mm em poliéster - cor preta. Marca e modelo
referência, Pilot.Produto de qualidade similiar ou superior. 35 1,62 56,70 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1059
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 335527 COLA Cola branca, material a base de PVA, lavável e não tóxica, tipo líquida, aplicação em papéis e materiais
porosos, frasco com bico aplicador. Tubo de pelo menos 90 gramas. 70 0,93 65,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1060
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 435043 COLA Cola em bastão ecológica, aplicação papel, com tampa que evita ressecamento. Secagem rápida,
composição plástico reciclado, cor branca, atóxica. Apresentação bastão, peso mínimo 36gramas. 45 2,41 108,45 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1061
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 320133 COLA
Cola, composição cianiacrilato, (tipo bonder), cor incolor, aplicação vidro, borracha, plástico, pvc, metal,
acrílico, náilon, características adicionais:em gel para materiais flexíveis, tipo instantânea. Tubo com no
mínimo 2g.

45 2,49 112,05 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1062
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 278687 PISTOLA APLICADORA Pistola de cola quente, 40W, bivolt, corpo plástico resistente, indicada para derretimento de bastões de
adesivo termoplástico (bastão de cola quente) de diâmetro 11mm. 6 18,61 111,66 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1063
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 284808 COLA Bastão de silicone para pistola de cola quente, incolor, 11mm de diâmetro e 30 cm de comprimento.
Pacote com 1 kg (34 a 35 bastões). 20 22,93 458,60 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1064
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 332976 CADERNO
Caderno capa dura cor monocromática, tamanho grande folhas brancas pautadas, material celulose
vegetal, espiral e com calendário, contatos, planejamento mensal, no minimo 96 folhas. Medidas
aproximadas : 275mm x 250mm.

70 14,82 1.037,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1065
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 389475 LIVRO ATA Livro Ata, sem margem, pautado e numerado, tamanho ofício. Capa dura de cor preta, com 100 folhas.
Características adicionais: gramatura 90. Dimensões aproximadas: 300mm x 216mm. 10 7,18 71,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1066
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 389781 LIVRO PROTOCOLO
Livro Protocolo de Correspondências, numerado, com 100 folhas. Capa dura. Características adicionais
numeradas sequencialmente, material capa papel reciclado, gramatura folhas 56, material folhas papel
reciclado.

12 6,52 78,24 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1067
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 424836 CAIXA ARQUIVO
Caixa arquivo morto, material papelão reciclado, para arquivamento de documentos e processos tamanho
ofício. Medidas aproximadas: 36cm x 14cm x 24cm. Características adicionais capa revestida por
tratamento impermeabilizante.

150 2,17 325,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem
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item
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externos
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aquisição

Unidade
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1068
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 364119 CAIXA ARQUIVO Caixa arquivo morto, material plástico poliondas, para arquivamento de documentos e processos.
Medidas aproximadas:36cm x 13cm x 25cm, cor azul. 150 2,43 364,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1069
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 238683 ESTILETE Estilete largo, material corpo plástico resistente, lâmina de aço inox espessura 18mm, tipo lâmina retrátil,
tipo de fixação da lâmina encaixe de pressão, com trava de segurança. 65 1,73 112,45 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1070
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 132675 ESTILETE Estilete pequeno e estreito, material corpo plástico resistente, lâmina de aço inox espessura 9 mm, uso
escritório, tipo lâmina retrátil, tipo de fixação da lâmina encaixe com pressão, com trava de segurança. 60 0,64 38,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1071
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150717 CALCULADORA
ELETRÔNICA

Calculadora de mesa 12 digitos, sem bobina, portátil, porcentagem; raiz quadrada; mémoria; inversão de
sinal; tecla GT; (acumulador automatico), duplo zero, tecla MU (mark-up acréscimo de margem
percentual), bateria e solar. Dimensões aproximadas: 2,5x8,9x12,7cm (AxLxP).

40 12,08 483,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1072
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 435085 PORTA-
LÁPIS/CLIPE/LEMBRETE

Porta lapis/canetas, clipes e lembretes, com três divisórias, em plástico poliestireno reciclado, cor fumê
ou cristal. 60 9,59 575,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1073
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 356685 PRANCHETA PORTÁTIL Prancheta portátil, material acrílico, cor cristal ou fumê, com prendedor metálico de folhas tamanho
ofício. 10 7,75 77,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1074
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 287397 BANDEJA
DOCUMENTOS

Organizador de documentos triplo (03 espaços), vertical/horizontal. Cor fumê. Fabricado em poliestireno
(acrílico). Alta qualidade, resistência e durabilidade. Possui orifícios na parte traseira, para fixação. 60 26,33 1.579,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1075
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 203490 BANDEJA
DOCUMENTOS

Bandeja / caixa para correspondência (porta documento), material acrílico, cor fumê, tipo modular
individual, tamanho ofício, que venha acompanhada de pinos que permitam empilhamento de bandejas
do mesmo tipo. Modelo de referência: Waleu - REF.: 10050026

60 11,09 665,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1076
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 406522 RÉGUA COMUM Régua para escritório comum, material plástico reciclado, comprimento 30cm, graduação milimetrada.
Material resistente. 50 0,60 30,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1077
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 292449 LACRE MALOTE Lacre numerado, tipo espinha de peixe, tamanho mínimo de 16 cm, pacotes com pelo menos 100
unidades. 4 9,16 36,64 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1078
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 61530 TESOURA COSTURA Tesoura de picotar, com no mímino 21cm, lâmina em aço inox 8, cabo em polipropileno. 10 31,74 317,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem
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1079
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 283560 TESOURA Tesoura multiuso, com lâmina em aço inoxidável, cabo plástico. Comprimento aproximado de 20/21 cm. 60 3,27 196,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1080
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150765 MOLHA-DEDOS Molha Dedo. Creme ligeiramente perfumado dificulta a propagação de fungos e bactérias. Indicado ao
manuseio de papéis e papel moeda. Não mancha. Peso líq. mínimo 12g 20 1,36 27,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1081
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 254473 BARBANTE ALGODÃO Barbante, 100% algodão cru, nº 8, branco. Rolo com 300 metros 10 6,95 69,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1082
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150493 TIRA DE BORRACHA Atilho de borracha natural, nº 18, cor amarela, validade mínima de dois anos, pacote com 100g 5 1,62 8,10 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1083
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 19267 TNT
TNT-Tecido Não Tecido; largura 1,4 x 50 metros;gramatura mínima 40g/m2; nas cores vermelho, branco,
verde folha, amarelo e preto. Definição da cor no momento do empenho. COMPRA EM LOTE DE 50
METROS para cada cor (ROLO).

15 53,68 805,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1084
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 45063 TINTA ARTÍSTICA
Tinta Acrilica Fosca de ótima cobertura. Ideal para trabalhos de artesanato e pinturas diversas. Pode ser
aplicada em diversos materiais como: Madeira, Papel, Cerâmica, Isopor, Gesso, Couro, Cortiça, Vidro e
PET. Embalagem 250ml. Similar ou de melhor qualidade a Acrilex. As cores serão definidas no momento
da aquisição.

30 12,00 360,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1085
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 45063 TINTA ARTÍSTICA
Tinta Acrilica Brilhante de ótima cobertura. Indicada para pinturas artesanais sobre MDF, Madeira,
Cerâmica e pedra. Resistente ao tempo. Embalagem 250ml. Similar ou de melhor qualidade a Acrilex. As
cores serão definidas no momento da aquisição.

30 12,00 360,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1086
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 75981 TINTA GUACHE Tinta tempera / guache; pote 250ml; nas cores amarela, azul, azul turquesa, magenta, verde, vermelha,
preta e rosa. Definição da cor no momento do empenho. 35 3,04 106,40 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1087
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 290658 TINTA PARA CARIMBO Tinta para carimbo, cor preta, componentes água, pigmentos, sem óleo, aspecto físico líquido.
Capacidade frasco de 40 a 42 mL. 24 3,61 86,64 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1088
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 278972 FITA ADESIVA Fita adesiva, material Crepe, cor bege, tipo monoface, largura aproximada de 50mm. Rolo 50 metros. 30 6,15 184,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1089
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 436489 PAPEL KRAFT Bobina para embalagem papel kraft 150 metros x 60 centimetros, gramatura 80 gramas, cor parda. 3 76,53 229,59 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem
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1090
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 284067 CHAVEIRO Chaveiro, material de plástico, formato retangular, tamanho 5,8X2,60X0,5, cor sortida, aplicação
identificação de chaves, característica adicionais tipo caixa, etiqueta interna de papel. 250 0,38 95,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1091
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 432600 FITA PLÁSTICA Fita Adesiva 12mm x 10m Colorida, Características: Filme de polipropileno bi-orientado, com adesivo
acrílico à base de água. Cores: Verde, Vermelha, Amarela (definidas no empenho). 20 0,91 18,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1092
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 30872 PINCEL DESENHO
Kit de Pincéis de pelo sintético para pintura a óleo, acrílica, tecido, madeira, cerâmica e outras. Kit
composto por 06 pincéis redondos nos tamanhos 02, 04, 06, 08, 10 e 12 e 06 pincéis chatos nos
tamanhos 02, 04, 06, 08, 10 e 12. Deve acompanhar um estojo porta pincel redondo.Modelo de
referência: Sinoart SFB0196.

10 52,52 525,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1093
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 292026 CLIPE Clipe trançado, Nº 1, tratamento superficial niquelado, material metal.Caixa com 12 unidades. 30 2,34 70,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1094
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 430044 APAGADOR QUADRO
NEGRO

Apagador p/ quadro negro,material plástico ou madeira, com feltro, comprimento 15 cm, largura 6 cm,
altura 3,5 cm, com porta giz de plástico ou madeira (acabamento reforçado). 20 3,00 60,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1095
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 10553 QUADRO GIZ Giz, antialérgico,branco.Escrita macia, não tóxico, com película plástica que não suja as mãos, não solta
pó, mais resistente.Cx com no mínimo 50 unid. (aprox. 230g ). 50 2,90 145,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1096
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 10553 QUADRO GIZ Giz, antialérgico,Colorido.Escrita macia, não tóxico, com película plástica que não suja as mãos, não solta
pó, mais resistente.Cx com no mínimo 50 unid.(aprox. 230g ). 50 3,30 165,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1097
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 279257 CANETA CORRETIVA

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

30 3,00 90,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1098
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 389774 LAPISEIRA Lapiseira, Material Plástico Reciclado, DiâmetroCarga 0,5. Características Adicionais: Com Prendedor,
Ponta e Acionador de Metal/Borracha. 40 2,47 98,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1099
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 203332 MINA GRAFITE Grafite 0,5mm HB, aplicação lapiseira (primeira Linha). Tubos com 12 minas.Resistentes e escrita macia. 60 0,70 42,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1100
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150945 ADESIVO COLAGEM Cola relevo colorida 6 cores: Para usar em papel, papel cartão ou cartolina. Embalagem contendo 6 cores
de 20 g. 20 7,49 149,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item
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item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável

FL. 9 / 10



1101
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150945 ADESIVO COLAGEM
Cola, composição ester de cianoacrilato, cor incolor, aplicação, louça, vidro, couro, borracha, plástico,
pvc, metal, arílico, náilon, características adicionais, instantânea, características adicionais: em formato
líquido para materiais rígidos. Bastão com no mínimo 2g.

15 2,80 42,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1102
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 37133 TESOURA MECÂNICA Tesoura de picotar, com no mímino 21cm, lâmina em aço inox 8, cabo em polipropileno. 30 26,05 781,50 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020
Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável

Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: R$ 32.642,45
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(R$)

Participação
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de
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ou
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Unidade
responsável

1103
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 293846 FITILHO Fitilho ( fita ráfia - material plástico reciclado ) cor cinza tonalidade escura largura 30 mm comprimento
138 m 20 6,89 137,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 04/05/2020

Enviado
para o
ME

Atender as
necessidades
de material
de
expediente
para o
IFRS/Campus
Rolante.

INFRAESTRUTURA

1104
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150115
FAIXA
DIVULGAÇÃO DE
EVENTOS

BANNER 1: Impressão digital colorida 4x0 cores, em lona de 440g, com acabamento em baguete de
madeira ou alumínio e ponteira. Resolução mínima de 1.440 dpi. Tamanho: 1,20 x 1m largura. 6 51,79 310,74 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020

Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1105
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150115
FAIXA
DIVULGAÇÃO DE
EVENTOS

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. 6 41,06 246,36 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020

Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1106
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150115
FAIXA
DIVULGAÇÃO DE
EVENTOS

BANNER 3: 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: 1,5 m altura x 1,2 m largura. 6 79,44 476,64 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020

Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1107
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150115
FAIXA
DIVULGAÇÃO DE
EVENTOS

FAIXA Faixa em lona 440g: Impressão digital 4 x 0 cores, acabamentos em madeira, ponteiras PVC fixadas,
cordão de sustentação em material resistente, Resolução mínima de impressão: 1.440 dpi. Garantia
mínima de 1,5 ano (uso externo) Tamanho 3 x 0,90 m .

5 106,20 531,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1108
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 3948 CAMISETA

CAMISETA: - UNISSEX, - TECIDO PV, poliviscose, (67%poliester, 33% viscose, fio 30) - MANGA CURTA, -
MANGA E GOLA COM CORES DIFERENCIADAS DA COR DO CORPO DA CAMISETA - GOLA formato 'V' ou gola
olímpica, com ribana, dependendo da necessidade do órgão requisitante - COR da camiseta: diversas
(branca, preta, amarela, azul, lilás, laranja, roxa, bege, verde ou vermelha) - TAMANHO: P, M, G, GG e XG -
Impressão: silkada em até 8 cores ou transfer, dependendo da necessidade, com aplicação em ambas as
mangas com tamanho mínimo de: 5 x 3 cm , na frente com tamanho mínimo de: 22 x 30 cm , atrás com
tamanho mínimo de 22 x 30 cm

1000 15,33 15.330,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
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1109
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 32859 CANETA
ESFEROGRÁFICA

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.

1000 2,12 2.120,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1110
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150592 CAPA
PROCESSO

CAPA DE PROCESSO (de acordo com a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.677, DE 7 DE OUTUBRO DE
2015) A capa do processo deverá contemplar as seguintes informações e medidas: a) possuir as
dimensões abaixo: medida da capa fechada (frente): - 23 cm x 33 cm; - medida da capa aberta: 52cm x 33
cm - medida da lombada: 6 cm; - 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; c) 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.

2 2.501,78 5.003,56 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1111
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 107611
IMPRESSORA -
CARTÃO /
CRACHÁ

CRACHÁS: Crachá para evento. Impresso colorido (4x0) em papel branco 2. Perfurado e com cordão de
algodão (mínimo de 80 cm). LOTES DE 500 UNIDADES 2 866,67 1.733,34 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020

Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1112
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 54836 CARTAZ CARTAZ: Cartaz em papel couchê fosco 120g, 4x0 cores, tamanho A3. Lote com 150 unidades 4 322,55 1.290,20 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1113
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 15946 IMPRESSO
PRONTO FLYER: Flyer em papel couchê fosco, 120g, tamanho 21 x 11 cm, 4x4 cores. Lote com 500 unidades . 3 282,44 847,32 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020

Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1114
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 15946 IMPRESSO
PRONTO

FOLDER 1: Dimensões: 46cm (largura) x 21cm (altura). Papel couchê fosco 120gr, 4 x 4 cores. 3 Dobras –
Duas dobras laterais (abas externas com 11,5cm) voltadas para o centro e uma dobra no centro fechando
o folder. Lote com 500 unidades.

3 802,22 2.406,66 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável
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1115
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 15946 IMPRESSO
PRONTO

FOLDER 2: Dimensões: 42cm (largura) x 31cm (altura). Papel couchê fosco 180g, 4x4 cores. 2 dobras.
Acabamento: plastificação fosca frente e verso + aplicação de verniz brilho localizado frente e verso. Lote
com 500 unidades.

2 1.349,79 2.699,58 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1116
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 15946 IMPRESSO
PRONTO

MARCA PÁGINA: Marca página em papel cartão triplex 300g nas dimensões de 5x20cm, 4x4 cores. Lote
com 500 unidades. 1 338,46 338,46 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020

Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1117
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 138282 PASTA ARQUIVO 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. Lotes com 500 unidades. 2 1.900,44 3.800,88 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020

Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1118
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 68500 CADERNO

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: a) 05 Folhas internas personalizadas, em papel offset 120g, impressão
4X4 cores. b) Folhas internas com impressão frente e verso, preto e branco (1x1 cores) em papel offset
gramatura mínimo 75gr, c) Número de páginas internas: 240pág. Acabamento: Montagem capa dura,
encadernação em Wireo, cor a definir. Lotes de 100 unidades.

1 2.490,67 2.490,67 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1119
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 94897 BLOCO
RASCUNHO

BLOCO DE ANOTAÇÕES 1: Bloco de papel, personalizado com 30 folhas de papel offset 75g/m² (impressão
1x0 cor), Formato: A5 Acabamento: colado na parte superior. Lotes de 1.000 unidades. 1 2.525,09 2.525,09 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020

Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1120
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 94897 BLOCO
RASCUNHO

BLOCO DE ANOTAÇÕES 2: Bloco de papel, personalizado com 50 folhas de papel offset 75g/m² (impressão
1x0 cor), Formato: A6 Acabamento: colado na parte superior. Lotes de 500 unidades. 1 2.060,80 2.060,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020

Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
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Valor
total

estimado
(R$)
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externos
Ação
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de
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Renovação
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de outro
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desejada
Situação
do item
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1121
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 126276 ADESIVO
PROPAGANDA

ADESIVO: papel adesivo plastificado, gramatura 90g, redondo, diâmetro 8cm, impressão 4x4 cores. Lote
de 300 unidades. 2 351,90 703,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020

Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1122
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 72796 CANECA

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

1 508,33 508,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1123
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150881 ENVELOPE
ENVELOPE 1 Envelope em papel branco, 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.

1 1.535,55 1.535,55 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1124
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150881 ENVELOPE
ENVELOPE 2 Envelope em papel branco, 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.

2 1.190,32 2.380,64 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1125
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150881 ENVELOPE
ENVELOPES 3 Envelope em papel branco, 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.

1 905,74 905,74 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1126
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 126276 ADESIVO
PROPAGANDA

ADESIVOS externos para CARROS – Adesivos em vinil, recortados, com a logomarca da Instituição para
veículos, medindo retângulo de 69x33 cm. Com 4x0 cores (vermelho, verde, preto e amarelo). 10 43,83 438,30 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020

Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada
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(R$)
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aquisição
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FL. 4 / 6



1127
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 126276 ADESIVO
PROPAGANDA

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. Lotes de 100 números.

1100 0,56 616,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1128
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 91170 CALENDÁRIO
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.

100 7,68 768,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1129
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 4170 MOCHILA
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.

1 802,33 802,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1130
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 94897 BLOCO
RASCUNHO

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 1x0 cor). Formato: A5 Acabamento: Wireo na parte
superior.

1 3.991,23 3.991,23 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1131
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 150905 COBERTURA
BARRACA

TENDA INFLÁVEL Confeccionados em nylon 7X14 fios, Rhodia 500/1000, tela de poliéster emborrachado
com filme de PVC uretanizado com tratamento ultravioleta e anti-fungos, gramatura 695 g/ml. Arte
aplicada em impressão digital de alta resolução. Motorventilador de ½ KVA, modelo: VSC 20, Voltagem:
220v ou 110v, embutido no inflável. Acompanham cordas de fixação em nylon, trançado e manual de
instruções. Sacola para transporte. Medida Final: 5,0 m de Largura X 5,0m de Comprimento. Incluso: 03
(três) cortinas fixas com Arte aplicada em ambas as faces.

1 4.243,33 4.243,33 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 25/02/2020
Enviado
para o
ME

Esses itens
têm por
finalidade
divulgar as
ações do
IFRS e ao
mesmo
tempo
consolidar a
imagem, a
identidade e
a reputação
da
instituição.

DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL

1132
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 4111 MEDALHA
Medalha, material metal, banhada na cor dourada, prata ou bronze, conforme demanda. Diâmetro 70mm.
Finalidade competição desportiva. Personalizada conforme modelo que será disponibilizado pela
contratante e suspensa por fita de gorgurão, nas cores do IFRS (previamente selecionada pela comissão
organizadora do evento), medindo 80cm de comprimento x 20mm de largura.

500 9,63 4.815,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 20/05/2020
Enviado
para o
ME

O material
será utilizado
nos
campeonatos
realizados no
Campus
Rolante ao
logo dos
anos letivos,
bem como,
nas
competições
promovidas
no âmbito
das aulas de
Educação
Física.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável
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1133
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 47805 TROFÉU
TROFÉU EM ACRÍLICO, PERSONALIZADO, RECORTADO A LASER, COM BASE DE MADEIRA: base de madeira
retangular, cor natural, de 3cm de espessura, dimensões 15cm x 6 cm. Parte superior em acrílico cristal,
formato de círculo, com diâmetro de 15cm e espessura de 0,2cm. Com aplicação de adesivo com a arte de
acordo com o evento/campeonato.

20 88,04 1.760,80 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 20/05/2020
Enviado
para o
ME

O material
será utilizado
nos
campeonatos
realizados no
Campus
Rolante ao
logo dos
anos letivos,
bem como,
nas
competições
promovidas
no âmbito
das aulas de
Educação
Física.

INFRAESTRUTURA

1134
Materiais
e
Serviços

NÃO
CONTINUADO 20656 SEMINARIO

PALESTRA Capacitação de servidor. 50 300,00 15.000,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 01/01/2020
Enviado
para o
ME

Capacitar e
atualizar
servidor no
setor em que
está inserido
no
IFRS/Campus
Rolante

CGP

1135
Materiais
e
Serviços

CONSUMO 74381 RAÇÃO ANIMAL RAÇÃO ANIMAL, NOME ALIMENTO INDUSTRIALIZADO DE CONSUMO ANIMAL 1600 1,05 1.680,00 Não - Custeio NÃO NÃO Não Possuí Média 20/07/2020
Enviado
para o
ME

Insumos
necessários
para
alimentação
animal.

INFRAESTRUTURA

Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
Quantidade
estimada

Valor
unitário

estimado
(R$)

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Elemento

de
despesa

Renovação
de

contrato

Dependência
de outro

item
Item

Vinculado
Grau de

prioridade
Data

desejada
Situação
do item

Justificativa
para 

contratação
ou

aquisição

Unidade
responsável

Total: 33 item(s)
Valor total dos itens: R$ 84.498,15
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