
MINISTÉRIO DO ECONOMIA
SECRETARIA DE GESTÃO

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONTRATAÇÕES

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES: 2020

1. INFORMAÇÕES DA UNIDADE
a. Nome do Órgão: 026403 - INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS
b. UASG: 158562 - INST.FED.DE EDU.DO AM/CAMPUS P. FIGUEIREDO
c. Data da geração do relatório: 15/01/2020 09:10:33

2. RESUMO DO PLANO

Tipo de item Quantidade de itens % Valor total estimado (R$) %
Materias 491 93.702290076336 R$ 2.977.394,17 93.702290076336
CONSUMO 407 50 R$ 1.336.435,13 50

PERMANENTE 84 50 R$ 1.640.959,04 50
Serviços 25 4.7709923664122 R$ 1.420.976,08 4.7709923664122

CONTINUADO 18 50 R$ 1.337.886,08 50
NÃO CONTINUADO 7 50 R$ 83.090,00 50

Obras 3 0.57251908396947 R$ 750.000,00 0.57251908396947
3 100 R$ 750.000,00 100

Serviços de Engenharia 2 0.38167938931298 R$ 34.050,00 0.38167938931298
1 100 R$ 7.600,00 100

Soluções de TIC 3 0.57251908396947 R$ 23.500,00 0.57251908396947
MATERIAIS DE TIC 3 100 R$ 23.500,00 100

Total Geral 524 - 5.205.920,25 -

3. DETALHAMENTO DO PLANO

3.1 MATERIAIS

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição

158562 229 Material CONSUMO 296404 ´CARNE BOVINA IN
NATURA´

´CARNE BOVINA IN NATURA´, TIPO CHÃ
DE DENTRO, APRESENTAÇÃO PEÇA

INTEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
APARADA E CONGELADA

R$
9.940,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando
Alimentação escolar
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158562 194 Material CONSUMO 224409 FRUTA IN NATURA

ABACATE- De primeira qualidade com
casca sã, sem sinais de rupturas ou

machucados, com grau de maturação
que permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitas e
larvas, de acordo com a resolução nº

12/78 da cnnpa. kg

R$
3.500,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 195 Material CONSUMO 96563 ABÓBORA IN-
NATURA

ABÓBORA _ Madura, tipo moranga, de
tamanhos grandes, uniformes, sem

defeitos, turgescentes, intactas, firmes
e bem desenvolvidas, livre de terra ou

corpos estranhos aderentes à
superfície externa de acordo com a
resolução 12/78 da cnnpa. Kg OU .

ABOBRINHA _ Boa qualidade, tamanho
e coloração uniformes isenta, materiais
terrosos e umidade externa anormal,

sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte. De

acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa Kg

R$
1.610,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 141 Material CONSUMO 217806 ACHOCOLATADO

ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL,
preparado com ingredientes sãos e

limpo, sem farinha em sua formulação,
com sabor, cor, odor característicos,
contendo 400 gramas, acondicionado
em embalagem de polietileno atóxico

ou embalagem aluminizada, com
identificação na embalagem (rótulo)dos

ingredientes, informação nutricional,
peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades, parasitas
e larvas. Validade mínima de 06 (seis)

meses a contar da data de entrega

R$
6.460,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 140 Material CONSUMO 241311 AÇÚCAR

AÇÚCAR REFINADO GRANULADO,
acondicionado em pacote plástico,

íntegro, resistente, vedado
hermeticamente. A embalagem deverá

conter externamente os dados de
identificação, procedência, informações

nutricionais, número do lote, data de
fabricação, quantidade do produto.

Deverá apresentar validade mínima de
6 (seis) meses a partir da data de

entrega. De acordo com a resolução
12/78 da CNNPA. Pacote de 1 Kg 03

R$
3.450,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 400 Material CONSUMO 252689 ADUBO QUÍMICO
ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO
GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA

NPK(4,14,8) + 0,4% ZN
R$ 315,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 401 Material CONSUMO 252688 ADUBO QUÍMICO
ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO
GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA

NPK(8,28,16) + 0,4% ZN
R$ 337,50 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 399 Material CONSUMO 252690 ADUBO QUÍMICO
ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO
GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA

SSP(SUPER FOSFATO SIMPLES)
R$ 285,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 398 Material CONSUMO 304569 ADUBO QUÍMICO
ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO
GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA

UREIA, 44% DE NITROGÊNIO,
APLICAÇÃO AGRÍCOLA

R$ 322,50 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 391 Material CONSUMO 411172 ADUBO QUÍMICO
ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO

LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO BÁSICA
INOCULANTE

R$ 300,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 370 Material CONSUMO 249017 ADUBO QUÍMICO
ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO

PÓ/GRANULADO, COR BRANCA,
COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (10.10.10)

R$
3.500,00 Não Alta 15/05/2020 NÃO DEPE

INSUMOS PARA
CURSO DE

AGROPECUÁRIA

158562 448 Material PERMANENTE 408549 ALCOÔMETRO

ALCOÔMETRO, MATERIAL VIDRO,
MODELO GAY LUSSAC / CARTIER,

ESCALA 0 A 100, CARACTERÍSTICA
ADICIONAL CALIBRADO,

COMPONENTES COM TERMÔMETRO

R$ 410,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 193 Material CONSUMO 279320 VERDURA IN
NATURA

ALFACE LISA/CRESPA Fresca, tamanho
e coloração uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de

material terroso e unidade externa
anormal, livre de resíduos de

fertilizantes sujidades, parasitas e
larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio e transporte de

acordo com a resolução 12/78 da
cnnpa

R$
1.440,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 196 Material CONSUMO 9245 ALHO EM PASTA

ALHO EM PASTA. Especialmente
elaborado, com alhos de primeira

qualidade, triturado em pasta, sem sal,
em balde plástico transparente

contendo 1kg. A embalagem deve
conter: data de validade, identificação

da marca, número do lote,
procedência, composição

R$
3.600,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 261 Material PERMANENTE 369257 ALICATE
AMPERÍMETRO

ALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL
PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE
0.1 A 1.000, VOLTAGEM 750V AC E
1000V DC, ALIMENTAÇÃO BATERIA,
VOLTAGEM BATERIA 9, RESISTÊNCIA

400, APLICAÇÃO ELETRICIDADE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DATA

HOLD, LCD 3 3/4

R$
1.500,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Departamento
de Processos

Industriais

Para uso nos
laboratórios do DPI

para os curso técnicos
de eletrotécnica e

mecânica e
engenharia mecânica.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 265 Material PERMANENTE 341329 ALICATE
AMPERÍMETRO

ALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL
PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE

1000A AC/ 1000A DC, VOLTAGEM
1000V DC/700V AC, RESISTÊNCIA 40,

APLICAÇÃO ELETRICIDADE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRUE

RMS, MEMÓRIA, FREQÜÊNCIA 100 KHZ,
FREQÜÊNCIA

R$
1.140,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação

de Eletrotécnica
Aulas práticas no

laboratório de
eletrotécnica.

158562 262 Material PERMANENTE 341329 ALICATE
AMPERÍMETRO

ALICATE AMPERÍMETRO, MATERIAL
PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, CORRENTE

1000A AC/ 1000A DC, VOLTAGEM
1000V DC/700V AC, ALIMENTAÇÃO 3

PILHAS AAA DE 1,5V, VOLTAGEM
BATERIA 4,5, RESISTÊNCIA 40,

APLICAÇÃO ELETRICIDADE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRUE

RMS, MEMÓRIA, FREQÜÊNCIA 100 KHZ,
FREQÜÊNCIA

R$
1.500,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Departamento
de Processos

Industriais

Para uso nos
laboratórios do DPI

nos cursos técnicos de
eletrotécnica e

mecânica e
engenharia mecânica.

158562 11 Material PERMANENTE 215143
ALICATE BICO MEIA

CANA RETO SEM
CORTE

ALICATE BICO MEIA CANA RETO SEM
CORTE, MATERIAL FORJADO EM AÇO
CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO

PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO
PONTA SERRILHADA, LISO,

COMPRIMENTO 165, PESO 155

R$ 300,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Uso nos laboratórios
do curso técnico em

eletrotécnica.

158562 7 Material PERMANENTE 240742 ALICATE DE CORTE

ALICATE DE CORTE, MATERIAL
FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO,
TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL

CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO,
USO INDUSTRIAL, TIPO PROFISSIONAL,

COMPRIMENTO 120

R$ 250,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para uso nos
laboratórios do curso

técnico em
eletrotécnica .

158562 12 Material PERMANENTE 215144 ALICATE
DESCASCAR FIO

ALICATE DESCASCAR FIO, MATERIAL
AÇO ESTAMPADO, COMPRIMENTO 188,
PESO 300, APLICAÇÃO SERVIÇO LEVE

R$ 600,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para uso nos
laboratórios do curso

técnico em
eletrotécnica.

158562 175 Material PERMANENTE 68934 ALICATE
DESCASCAR FIO

ALICATE DESCASCAR FIO, NOME
ALICATE DESCASCADOR DE FIO
AUTOMÁTICO AJUSTÁVEL ENTRE
10AWG e 24AWG. TAMANHO: 8"

R$ 600,00 Não Alta 10/02/2020 NÃO Coordenação de
Eletrotécnica

Equipamento utilizado
para corte de cabos
elétricos. Necessário
para as atividades

práticas em
laboratório. Alicate
para Eletricista e

Desencapador de Fios
automático 8pol

158562 174 Material PERMANENTE 441194
ALICATE

REBITADOR PEÇAS /
ACESSÓRIOS

ALICATE REBITADOR PEÇAS /
ACESSÓRIOS, TIPO MANUAL, MATERIAL

CABO EMBORRACHADO, MATERIAL
CORPO AÇO, BICOS 3/32, 1/8, 5/32 E

3/16´

R$ 100,00 Não Alta 10/02/2020 NÃO Coordenação de
Eletrotécnica

Equipamento a ser
utilizado na

montagem de quadros
elétricos. Necessário

para atividades
práticas em

laboratório de
eletrotécnica.

158562 8 Material PERMANENTE 235988 ALICATE
UNIVERSAL

ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL
FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO,
TIPO PROFISSIONAL, MATERIAL CABO
PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO

CORTE CORTE TEMPERADO POR
INDUÇÃO, COMPRIMENTO 180, PESO

310

R$ 250,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para uso nos
laboratórios, nos

laboratórios do curso
técnico em

eletrotecnica

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 305 Material PERMANENTE 301253 ALICATE
UNIVERSAL

ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL
FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO,

TIPO RETO, MATERIAL CABO PLÁSTICO,
TIPO CABO ISOLADO 750 VOLTS, TIPO

CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8

R$ 450,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de
Mecânica

Utilizado nas aulas
práticas de

laboratórios.

158562 162 Material CONSUMO 217003 AMIDO

AMIDO DE MILHO tipo 1, sob a forma de
pó fino, cor branca, sabor e odor

característicos, fabricado a partir de
matérias primas sãs e limpas.
Acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atóxico,
contendo 500g, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,

valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento
de: matéria terrosa, parasitas, larvas,

material estranho sem umidade,
fermentação ou ranço. Validade

mínima de 12 (doze) meses, a contar
da data de entrega.

R$
15.664,50 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 270 Material PERMANENTE 267950 ANALISADOR DE
ENERGIA ELÉTRICA

ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA,
MEDIÇÃO DE TENSÃO 30 A 600 V
DIRETO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ,

ALIMENTAÇÃO 85 A 300 V, CONSUMO
MÁXIMO 10 VA, ISOLAÇÃO 2,50 KV,
APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE CORRENTE
ATRAVÉS DE ALICATES. MEDIÇÃO:

POTÊNCIA ATIVA, POTÊNCIA REATIVA,
POTÊNCIA APARENTE, FATOR DE

POTÊNCIA, DISTORÇÃO HARMÔNICA.

R$
1.400,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação

de Eletrotécnica
Aulas práticas no

laboratório de
eletrotécnica.

158562 397 Material CONSUMO 452422 ANCINHO
JARDINAGEM

ANCINHO JARDINAGEM, MATERIAL
CHAPA FERRO, QUANTIDADE DENTES

3, ALTURA DENTES 600, LARGURA
TOTAL 720, ESPESSURA DENTES 3,50

R$ 75,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 282 Material CONSUMO 40070 ANEL VEDAÇÃO Anel de vedação para descarga
acoplada R$ 104,10 Não Alta 01/06/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.

158562 452 Material CONSUMO 421251 ANEL
LABORATÓRIO

ANEL LABORATÓRIO, MATERIAL FERRO,
DIÂMETRO 70 R$ 85,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 117 Material CONSUMO 367406 ANEL VEDAÇÃO
ANEL VEDAÇÃO, MATERIAL MASSA

EMBORRACHADA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS VASO SANITÁRIO

R$ 110,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

relacionadas a
manutenção das

instalações do campus

158562 51 Material CONSUMO 289329 APAGADOR
QUADRO BRANCO

APAGADOR QUADRO BRANCO,
MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL

CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15,
LARGURA 6

R$ 200,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades ligadas ao

setor docente

158562 178 Material CONSUMO 215154 ARCO SERRA

ARCO SERRA, LÂMINA SERRA
STANDARD 12 POLEGADAS, MATERIAL

CABO POLIPROPILENO, COR PRETA,
TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO,

TAMANHO 12

R$ 40,00 Não Alta 10/02/2020 NÃO Coordenação de
Eletrotécnica

Ferramenta para
auxiliar as atividades
de manutenção no

laboratório de
eletrotécnica

158562 492 Material PERMANENTE 458163 ARMÁRIO AÇO

ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO
SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR

VERMELHA, QUANTIDADE PORTAS 2,
QUANTIDADE PRATELEIRAS 3, ALTURA
2, LARGURA 1, PROFUNDIDADE 450,
MATERIAL AÇO INOX AISI 304 E 316,
APLICAÇÃO MATERIAIS INFLAMÁVEIS

R$
5.292,85 Não Alta 31/12/2020 NÃO

Laboratórios
Multidisciplinar e

Recursos
Pesqueiros

A aquisição de
materiais/objetos

desta demanda visa a
atender as

necessidades dos
Laboratórios

Multidisciplinar e de
Recursos Pesqueiros,

em função da
obrigatoriedade de

realizar análises físico-
químicas e armazenar
produtos químicos de
forma segura, a fim de

resguardar a
segurança dos alunos
e servidores, prática

indispensável nas
atividades de rotina

dos laboratórios.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 490 Material PERMANENTE 237932 ARMÁRIO AÇO

ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO
SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR

CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2, TIPO
FECHAMENTO PORTAS COM
FECHADURA, QUANTIDADE

PRATELEIRAS 5, ALTURA 2, LARGURA
0,90, PROFUNDIDADE 0,47

R$
1.264,10 Não Alta 31/12/2020 NÃO

Laboratórios
Multidisciplinar e

Recursos
Pesqueiros

A aquisição de
materiais/objetos

desta demanda visa a
atender as

necessidades dos
Laboratórios

Multidisciplinar e de
Recursos Pesqueiros,

em função da
obrigatoriedade de

realizar análises físico-
químicas e armazenar
produtos químicos de
forma segura, a fim de

resguardar a
segurança dos alunos
e servidores, prática

indispensável nas
atividades de rotina

dos laboratórios.

158562 491 Material PERMANENTE 242675 ARMÁRIO AÇO

ARMÁRIO AÇO, COR CINZA,
QUANTIDADE PRATELEIRAS 6, ALTURA
1,98, LARGURA 0,90, PROFUNDIDADE
0,305, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

DESMONTÁVEL, PRATELEIRAS
REGULÁVEIS E REMOVÍVEIS,, MATERIAL

CHAPA AÇO 22, CHAPA AÇO 20 E
CHAPA AÇO 18

R$ 621,60 Não Alta 31/12/2020 NÃO
Laboratórios

Multidisciplinar e
Recursos

Pesqueiros

A aquisição de
materiais/objetos

desta demanda visa a
atender as

necessidades dos
Laboratórios

Multidisciplinar e de
Recursos Pesqueiros,

em função da
obrigatoriedade de

realizar análises físico-
químicas e armazenar
produtos químicos de
forma segura, a fim de

resguardar a
segurança dos alunos
e servidores, prática

indispensável nas
atividades de rotina

dos laboratórios.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 74 Material PERMANENTE 242673 ARMÁRIO AÇO

ARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO
SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM,

ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA
ELETROSTÁTICA COM EPÓXI., COR

CINZA, QUANTIDADE PORTAS 16, TIPO
FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS,

TIPO FECHAMENTO PORTAS PITÃO
PARA CADEADOS, ALTURA 0,46,

LARGURA 0,30, PROFUNDIDADE 0,39,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

PINTURA SECAGEM EM ESTUFA E
MÓDULOS INDEPENDENTES, MATERIAL

CHAPA AÇO 24

R$
4.348,00 Não Alta 06/01/2020 NÃO Coordenação de

Turnos

Venho por meio deste
solicitar a aquisição de
armários de aço para

uso dos discentes.
Devido ao aumento no

quantitativo de
alunos, não contamos

com armários
suficientes para uso

individual. Além disso
grande número dos

nossos alunos são da
zona rural,

permanecendo na
escola dois turnos;
havendo assim a

necessidade de um
local para guardarem
seus livros, materiais
escolares e utensílios
utilizados na rotina da

escola. Ademais
alguns armários já

estão impossibilitados
de uso pelo ferrugem.

158562 493 Material CONSUMO 253141 ARMÁRIO

ARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA MDF,
TIPO BAIXO, QUANTIDADE PORTAS 2,
TIPO PORTAS COM GIRO ABERTURA

270¨, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM
CHAVE, ACABAMENTO SUPERFICIAL

FÓRMICA LÍQUIDA, COR CINZA-ARGILA,
ALTURA 74, LARGURA 90,

PROFUNDIDADE 50, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PRATELEIRAS

AGLOMERADO MADEIRA 18MM
ESPESSURA,, QUANTIDADE

PRATELEIRAS 1, TIPO BORDAS
ARREDONDADAS A 180¨

R$
1.525,40 Não Alta 31/12/2020 NÃO

Laboratórios
Multidisciplinar e

Recursos
Pesqueiros

A aquisição de
materiais/objetos

desta demanda visa a
atender as

necessidades dos
Laboratórios

Multidisciplinar e de
Recursos Pesqueiros,

em função da
obrigatoriedade de

realizar análises físico-
químicas e armazenar
produtos químicos de
forma segura, a fim de

resguardar a
segurança dos alunos
e servidores, prática

indispensável nas
atividades de rotina

dos laboratórios.

158562 242 Material PERMANENTE 414786 ARQUIVO CD / DVD-
ROM

ARQUIVO CD / DVD-ROM, TIPO DE
MESA, MATERIAL PLÁSTICO,

CAPACIDADE ARMAZENAMENTO 80
R$ 249,30 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

O item solicitado serve
de apoio

organizacional para o
setor, pois auxilia na
parte de organização

do material
bibliográfico. Serve

para o
acondicionamento dos
multimeios (CD's ou

DVD's) pois os
mesmos precisam

estar disponíveis de
maneira organizada e

padronizada.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 139 Material CONSUMO 217008 ARROZ

ARROZ BRANCO TIPO1, agulhinha
acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atóxico,
contendo pct de 1kg, com identificação

na embalagem (rótulo) dos
ingredientes, valor nutricional, peso,

fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,

parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 12 (doze) meses, a

contar da data de entrega

R$
13.548,10 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 125 Material CONSUMO 396476 ASSENTO VASO
SANITÁRIO

ASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL
PLÁSTICO, COR BRANCA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
ALMOFADADO

R$ 796,50 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção do

campus

158562 527 Material CONSUMO 108022 TESTES
PSICOLÓGICOS

Avaliação dos Interesses Profissionais –
AIP – Crivo de Correção. R$ 59,80 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
Assistência ao

Educando

Avaliação dos
Interesses

Profissionais – AIP –
Crivo de Correção.

158562 526 Material CONSUMO 108022 TESTES
PSICOLÓGICOS

Avaliação dos Interesses Profissionais –
AIP – Livro de Aplicação. R$ 198,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
Assistência ao

Educando

A presente demanda
tem por objetivo

adquirir instrumentos
psicométricos (testes
psicológicos) para a
fundamentação de

resultados das
avaliações

psicológicas do serviço
de psicologia do
campus CPRF. A
quantidade foi

pensada considerando
que o campus, hoje,

atende a
aproximadamente 530

discentes entre
Integrado,

Subsequente e
Graduação.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 525 Material CONSUMO 108022 TESTES
PSICOLÓGICOS

Avaliação dos Interesses Profissionais –
AIP – Livro de Avaliação

R$
1.020,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
Assistência ao

Educando

A presente demanda
tem por objetivo

adquirir instrumentos
psicométricos (testes
psicológicos) para a
fundamentação de

resultados das
avaliações

psicológicas do serviço
de psicologia do
campus CPRF. A
quantidade foi

pensada considerando
que o campus, hoje,

atende a
aproximadamente 530

discentes entre
Integrado,

Subsequente e
Graduação.

158562 524 Material CONSUMO 108022 TESTES
PSICOLÓGICOS

Avaliação dos Interesses Profissionais –
AIP – Livro de Exercícios R$ 680,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
Assistência ao

Educando

A presente demanda
tem por objetivo

adquirir instrumentos
psicométricos (testes
psicológicos) para a
fundamentação de

resultados das
avaliações

psicológicas do serviço
de psicologia do
campus CPRF. A
quantidade foi

pensada considerando
que o campus, hoje,

atende a
aproximadamente 530

discentes entre
Integrado,

Subsequente e
Graduação.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 138 Material CONSUMO 217009 AVEIA

AVEIA EM FLOCOS GROSSOS,
acondicionado em embalagem

resistente de polietileno, atóxico,
contendo 170 gramas com

identificação na embalagem (rótulo)dos
ingredientes informação nutricional,

peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,

parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a

contar da data de entrega

R$
14.112,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 516 Material CONSUMO 282942 AVENTAL

AVENTAL TÉRMICO - Confeccionado
com isolante térmico, tratamento
impermeável, elevado conforto e
eficiente proteção contra o calor
irradiado e projeções de líquidos
quentes ou vapores, totalmente

higienizável. Tamanho 1,20m x 0,70 m.

R$ 704,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
Assistência ao

Educando

Para melhoria das
condições de

infraestrutura escolar
o Ifam Campus

Presidente Figueiredo
vem trabalhando para

disponibilizar
condições de uso

adequado por nossos
alunos, amenizando
assim a insegurança,
insalubridade. Porém,

apesar do grande
avanço deste Instituto
ainda há necessidade
de aquisição de alguns

materiais
permanentes para
assim atender com

qualidade adequadas
ao fornecimento de
alimentos para os

alunos desta
instituição. Nessa

perspectiva é que se
faz necessário a

aquisição de material
permanente que
permita o bom

desempenho das
atividades do

refeitório.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 142 Material CONSUMO 17361 AZEITE OLIVA

AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM_
Produto da prensagem a frio da
azeitona, acidez menor que 1

coloração amarela esverdeado, sem
colesterol, que possam ser novamente
tampadas após aberta. A embalagem
deverá conter externamente os dados

de identificação e procedência,
informações nutricionais, número do

lote, quantidade do produto e número
de registro. Deverá apresentar validade

mínima de 6 meses

R$ 840,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 484 Material CONSUMO 409281 BALÃO
LABORATÓRIO

BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO
DESTILAÇÃO, TIPO FUNDO FUNDO

REDONDO, MATERIAL VIDRO,
CAPACIDADE 500, TIPO SAÍDA COM 1

SAÍDA LATERAL

R$ 56,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 454 Material CONSUMO 409248 BALÃO
LABORATÓRIO

BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO
VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO

CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE
1000, ACESSÓRIOS ROLHA DE

PLÁSTICO

R$ 430,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 455 Material CONSUMO 409251 BALÃO
LABORATÓRIO

BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO
VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO

CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE
50, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO

R$ 160,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 453 Material CONSUMO 409247 BALÃO
LABORATÓRIO

BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO
VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO

CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE
500, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO

R$ 340,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 198 Material CONSUMO 224405 FRUTA IN NATURA

BANANA MAÇA regional in natura, tipo
com grau de maturação adequado para

o consumo, procedentes de espécies
genuínas e sãs, polpa íntegra e firme.

Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos

à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e

larvas.

R$
5.600,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 132 Material CONSUMO 224404 FRUTA IN NATURA

BANANA PRATA. regional in natura, tipo
com grau de maturação adequado para

o consumo, procedentes de espécies
genuínas e sãs, polpa íntegra e firme.

Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos

à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e

larvas.

R$
5.000,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 133 Material CONSUMO 232704 FRUTA IN NATURA

BANANA regional in natura, tipo pacovã
com grau de maturação adequado para

o consumo, procedentes de espécies
genuínas e sãs, polpa íntegra e firme.

Isento de lesões de origem física,
mecânica ou biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos aderidos

à superfície externa, livre de
enfermidades, insetos, parasitas e

larvas.

R$
3.080,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 439 Material CONSUMO 239471 BANCADA
BANCADA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,

TIPO LISO, COMPRIMENTO 175,
LARGURA 70

R$
3.400,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 396 Material CONSUMO 239137 BANDEJA CULTIVO
MUDAS

BANDEJA CULTIVO MUDAS, MATERIAL
ISOPOR, COMPRIMENTO 67 CM,
LARGURA 34 CM, ALTURA 5 CM,
QUANTIDADE CAVIDADES 128,

APLICAÇÃO HORTALIÇAS

R$ 170,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 408 Material CONSUMO 408562 BANDEJA
LABORATÓRIO

BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO
PLÁSTICO, DIMENSÕES CERCA DE 55 X

40 X 10
R$ 300,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 530 Material CONSUMO 108022 TESTES
PSICOLÓGICOS

Baralho da Ansiedade, contendo: 01
manual de 32 páginas, 01 cartão

psicoeducação, 25 cartas com
sintomas meninos, 25 cartas com
sintomas meninas, 17 cartas com
situações meninos, 17 cartas com

situações meninas.

R$ 132,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
Assistência ao

Educando

A presente demanda
tem por objetivo

adquirir instrumentos
psicométricos (testes
psicológicos) para a
fundamentação de

resultados das
avaliações

psicológicas do serviço
de psicologia do
campus CPRF. A
quantidade foi

pensada considerando
que o campus, hoje,

atende a
aproximadamente 530

discentes entre
Integrado,

Subsequente e
Graduação.

158562 294 Material CONSUMO 301224 BARRA AÇO
BARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO

REDONDO, Diâmetro 8mm,
COMPRIMENTO 6m, MATERIAL AÇO

1020
R$ 170,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de

Mecânica
Utilizado nas aulas

práticas de
laboratório.

158562 293 Material CONSUMO 300734 CHAPA AÇO
Barra CHATA de AÇO, MATERIAL AÇO
CARBONO SAE 1020, Largura 25,4mm
(1") x Espessura 3,17mm (1/8”) x 6m

R$ 190,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de
Mecânica

Utilizado nas aulas
práticas de
laboratório.

158562 464 Material CONSUMO 421489 BARRA MAGNÉTICA

BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL
REVESTIDA EM PTFE, FORMATO
CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM ANEL, DIMENSÕES
CERCA DE 10 X 50

R$ 46,75 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 463 Material CONSUMO 408839 BARRA MAGNÉTICA

BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL
REVESTIDA EM PTFE, FORMATO
CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM ANEL, DIMENSÕES
CERCA DE 5 X 30

R$ 75,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 299 Material CONSUMO 342802 BARRA METAL
FERROSO

BARRA METAL FERROSO, MATERIAL
FERRO, FORMATO SEÇÃO QUADRADO,
Dimensão 2x2cm - Espessura 1,25mm.

Aço carbono 1020
R$ 185,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de

Mecânica
Utilizado nas aulas

práticas de
laboratórios.

158562 295 Material CONSUMO 301224 BARRA AÇO Barra Redonda Superfície lisa Diâmetro
10mm x 6m. , MATERIAL AÇO 1020 R$ 170,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de

Mecânica
Utilizado nas aulas

praticas de
laboratorio.

158562 200 Material CONSUMO 226259 LEGUME IN NATURA

BATATA DOCE Branco-roxa, primeira
qualidade, tamanho grandes ou
médios, Uniformes, inteiros, sem

ferimentos ou defeitos, casca lisa e
com brilho, sem corpos estranhos ou

terra aderidos à superfície externa. de
acordo com a resolução 12/78 da

cnnpa K

R$
2.530,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 199 Material CONSUMO 228445 LEGUME IN NATURA

BATATA INGLESA, in natura, com a
polpa intacta e limpa, firme, lisa, de
tamanho uniforme, procedente de

espécies genuínas e sãs, fresco. Isento
de matéria terrosa, sujidades ou corpos

estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos,

parasitas e larvas, sem manchas
esverdeadas e livre de broto.

R$
1.776,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 310 Material CONSUMO 310660 BATERIA
RECARREGÁVEL

BATERIA de 12V/7Ah - Tipo de terminal:
Foston F187 - Posição dos terminais: D
- Tensão da bateria: 12 V - Capacidade
Nominal: 7 Ah - Resistência Interna: 24
mΩ (Plena Carga a 25 °C) - Corrente de

Curto Circuito: 130.0 A - Corrente
Máxima de Descarga (A/5s): 65.0 A -
Dimensões: 6,5 / 15,1 / 10 cm (Prof /
Larg / Alt) - Peso: 1,9 Kg Superior ou

compatível a MOURA, UNIPOWER, WEG,
PROFORCE.

R$
4.107,50 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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outros, correm risco
de sofrer danos.

Portanto estamos
tentando minimizar ao

máximo esses
distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 180 Material CONSUMO 237006 BATERIA NÃO
RECARREGÁVEL

BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO
ALCALINA, VOLTAGEM 9, APLICAÇÃO
MULTÍMETRO E TESTADOR DE CABO

R$ 130,00 Não Alta 10/02/2020 NÃO Coordenação de
Eletrotécnica

Baterias para
reposiçao dos
equipamentos

medidores elétricos
utilizados nas práticas

laboratoriais.
Necessário para o
funcionamento dos

medidores elétricos do
laboratório, utilizados

pelos alunos.

158562 45 Material CONSUMO 237006 BATERIA NÃO
RECARREGÁVEL

BATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO
ALCALINA, VOLTAGEM 9, APLICAÇÃO
MULTÍMETRO E TESTADOR DE CABO

R$ 150,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para manutenção dos
equipamentos

analógicos e digitais.

158562 483 Material CONSUMO 408288 BÉQUER
BÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO,

GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE
4000, FORMATO FORMA BAIXA,
ADICIONAL COM ORLA E BICO

R$ 165,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 239 Material PERMANENTE 242809 BIBLIOCANTO

BIBLIOCANTO, MATERIAL AÇO,
ESPESSURA 1, LARGURA 9, ALTURA 18,
APLICAÇÃO APOIO VERTICAL LIVROS,

FORMATO EM ´L´, COR CINZA,
ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA,

COMPRIMENTO 13

R$ 497,50 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

O item solicitado serve
de apoio

organizacional para o
setor, pois auxilia na
parte de organização

do material
bibliográfico. Serve

para o
acondicionamento dos

documentos
bibliográficos nas

estantes do acervo
pois os mesmos
precisam estar
disponíveis de

maneira padronizada.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 146 Material CONSUMO 217132 BISCOITO

BISCOITO DOCE TIPO MARIA OU
MAISENA de sabor, cor e odor

característicos, textura crocante,
acondicionado em embalagem

resistente em polietileno, atóxico,
transparente de dupla face, contendo

400 gramas, com identificação na
embalagem (rótulo)dos ingredientes

informação nutricional, peso,
fornecedor, data de fabricação e

validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 06 (seis) meses a

contar da data de entrega

R$
54.000,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 90 Material CONSUMO 285472 BLOCO RECADO

BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR
AMARELA, LARGURA 38,

COMPRIMENTO 50, TIPO REMOVÍVEL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-

ADESIVO, GRAMATURA 90

R$ 119,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

158562 87 Material CONSUMO 368562 BLOCO RECADO

BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR
AMARELA, LARGURA 76,

COMPRIMENTO 76, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, POST IT,

QUANTIDADE FOLHAS 100

R$ 99,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades administra

158562 251 Material CONSUMO 432643 BOBINA PAPEL
IMPRESSORA

BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO
PAPEL PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA,
LARGURA 80, APLICAÇÃO IMPRESSORA

TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS UMA VIA, GRAMATURA 52

A 64

R$ 117,05 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

O item foi solicitado
para suprir com a

automação do acervo,
pois com a aquisição
de uma impressora

térmica, será
necessário adquirir

este item para o
funcionamento da

mesma, sendo
responsável pela
impressão dos

comprovantes de
empréstimo e

devolução.

158562 33 Material CONSUMO 437684
BORRACHA

APAGADORA
ESCRITA

BORRACHA APAGADORA ESCRITA,
MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO
40, LARGURA 30, COR BRANCA, TIPO

MACIA
R$ 7,20 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades diárias

administrativas,e para
uso dos docentes no

Campus

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 501 Material CONSUMO 150242 BOTA SEGURANÇA BOTA SEGURANÇA, NOME BOTA
SEGURANÇA

R$
1.400,00 Não Alta 21/02/2020 NÃO coordenação de

agropecuaria

A aquisição de botas
de borracha, visa

compor EPI para os
discentes do curso de
agropecuária, os quais

se expõem em
atividades que

oferecem riscos de
contato com animais

peçonhentos.

158562 354 Material CONSUMO 40258 BUCHA PARAFUSO
Bucha de Nylon com Parafuso S6GK
Características: Material Nylon Itens

que acompanham: Bucha S10 Parafuso
rosca soberba n° 10

R$ 237,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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campos
eletromagnéticos e

consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 356 Material CONSUMO 214348 BUCHA PARAFUSO
Bucha de Nylon com Parafuso S6GK
Características: Material Nylon Itens

que acompanham: Bucha S8 Parafuso
rosca soberba n° 8

R$ 142,50 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP
dados, de telefonia ou

de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 347 Material CONSUMO 214348 BUCHA PARAFUSO
Bucha de Nylon com Parafuso S8GK
Características: Material Nylon Itens

que acompanham: Bucha S8 Parafuso
rosca soberba n° 8

R$ 440,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 403 Material CONSUMO 234101 BÚSSOLA
NAVEGAÇÃO

BÚSSOLA NAVEGAÇÃO, MATERIAL
TERMOPLÁSTICO DE ALTA,MÉDIA E

BAIXA DENSIDADE, APLICAÇÃO
CONFECÇÃO DE BÚSSOLA DE

NAVEGAÇÃO

R$ 50,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 312 Material CONSUMO 239156 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível 10mm² 450/750V
Características: Cor: Azul Metragem

por Embalagem: 100m Dupla Isolação.
Composto termoplástico (PVC)

Antichama 70 °C Normas aplicáveis
NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Superior

ou compatível a NEXANS,
INDUSCABOS, AMPERE, PRYSMIAN,

NORTE CABOS, AMAZON CABOS

R$
1.393,83 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 311 Material CONSUMO 394254 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível 10mm² 450/750V
Características: Cor: Preto Metragem

por Embalagem: 100m Dupla Isolação.
Composto termoplástico (PVC)

Antichama 70 °C Normas aplicáveis
NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Superior

ou compatível a NEXANS,
INDUSCABOS, AMPERE, PRYSMIAN,

NORTE CABOS, AMAZON CABOS

R$ 923,22 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

período curto de
tempo uma elevação

brusca na tensão
nominal do sistema,

quer seja de
alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 313 Material CONSUMO 239157 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível 10mm² 450/750V
Características: Cor: Verde Metragem
por Embalagem: 100m Dupla Isolação.

Composto termoplástico (PVC)
Antichama 70 °C Normas aplicáveis

NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Superior
ou compatível a NEXANS,

INDUSCABOS, AMPERE, PRYSMIAN,
NORTE CABOS, AMAZON CABOS.

R$
1.384,83 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

potência. E a nossa
região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 322 Material CONSUMO 401837 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível 2,5 mm²
450/750V Características: Cor: Verde

Metragem por Embalagem: 100m
Dupla Isolação. Composto

termoplástico (PVC) Antichama 70 °C
Normas aplicáveis NBR NM 280 e NBR
NM 247-2. Superior ou compatível a

NEXANS, INDUSCABOS, AMPERE,
PRYSMIAN, NORTE CABOS, AMAZON

CABOS.

R$ 593,95 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

vista principalmente a
proteção do nosso

sistema elétrico, visto
que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 321 Material CONSUMO 401837 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível 2,5 mm²
450/750V Características: Cor: Azul
Metragem por Embalagem: 100m

Dupla Isolação. Composto
termoplástico (PVC) Antichama 70 °C
Normas aplicáveis NBR NM 280 e NBR
NM 247-2. Superior ou compatível a

NEXANS, INDUSCABOS, AMPERE,
PRYSMIAN, NORTE CABOS, AMAZON

CABOS.

R$ 593,95 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 320 Material CONSUMO 401839 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível 2,5 mm²
450/750V Características: Cor: Preto

Metragem por Embalagem: 100m
Dupla Isolação. Composto

termoplástico (PVC) Antichama 70 °C
Normas aplicáveis NBR NM 280 e NBR
NM 247-2. Superior ou compatível a

NEXANS, INDUSCABOS, AMPERE,
PRYSMIAN, NORTE CABOS, AMAZON

CABOS.

R$ 593,95 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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CABOS.
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 318 Material CONSUMO 401842 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível 4 mm² 450/750V
Características: Cor: Azul Metragem

por Embalagem: 100m Dupla Isolação.
Composto termoplástico (PVC)

Antichama 70 °C Normas aplicáveis
NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Superior

ou compatível a NEXANS,
INDUSCABOS, AMPERE, PRYSMIAN,
NORTE CABOS, AMAZON CABOS.

R$ 927,40 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 319 Material CONSUMO 401843 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível 4 mm² 450/750V
Características: Cor: Verde Metragem
por Embalagem: 100m Dupla Isolação.

Composto termoplástico (PVC)
Antichama 70 °C Normas aplicáveis

NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Superior
ou compatível a NEXANS,

INDUSCABOS, AMPERE, PRYSMIAN,
NORTE CABOS, AMAZON CABOS..

R$ 927,40 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 315 Material CONSUMO 401850 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível 6 mm² 450/750V
Características: Cor: Azul Metragem

por Embalagem: 100m Dupla Isolação.
Composto termoplástico (PVC)

Antichama 70 °C Normas aplicáveis
NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Superior

ou compatível a NEXANS,
INDUSCABOS, AMPERE, PRYSMIAN,
NORTE CABOS, AMAZON CABOS.

R$
1.359,80 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

normas NBR 5410 e
NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 314 Material CONSUMO 401852 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível 6 mm² 450/750V
Características: Cor: Preto Metragem

por Embalagem: 100m Dupla Isolação.
Composto termoplástico (PVC)

Antichama 70 °C Normas aplicáveis
NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Superior

ou compatível a NEXANS,
INDUSCABOS, AMPERE, PRYSMIAN,
NORTE CABOS, AMAZON CABOS.

R$
1.359,80 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição

FL. 39 / 185



conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 316 Material CONSUMO 401851 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível 6 mm² 450/750V
Características: Cor: Verde Metragem
por Embalagem: 100m Dupla Isolação.

Composto termoplástico (PVC)
Antichama 70 °C Normas aplicáveis

NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Superior
ou compatível a NEXANS,

INDUSCABOS, AMPERE, PRYSMIAN,
NORTE CABOS, AMAZON CABOS

R$
1.359,80 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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NORTE CABOS, AMAZON CABOS No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 336 Material CONSUMO 332928 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível PP 2 X 2,5mm²
450/750V Rolo: 100 metros.

Normatizado com selo do TECPAR e
INMETRO. Tensão de isolação:

450V/750V - Antichamas Norma: NBR
NM 247-3 Informações adicionais:

Fabricado com cobre extra flexível, é
indicado para instalações residenciais,

industriais e comerciais. O produto
contém isolação extra o que garante

muito mais segurança e pode ser
utilizado também em ambientes

externos. Superior ou compatível a
AMPERE, PRYSMIAN, NORTE CABOS,

AMAZON CABOS.

R$ 808,60 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 337 Material CONSUMO 329602 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

Cabo elétrico flexível PP 3 X 4mm²
450/750V Rolo: 100 metros.

Normatizado com selo do TECPAR e
INMETRO. Tensão de isolação:

450V/750V - Antichamas Norma: NBR
NM 247-3 Informações adicionais:

Fabricado com cobre extra flexível, é
indicado para instalações residenciais,

industriais e comerciais. O produto
contém isolação extra o que garante

muito mais segurança e pode ser
utilizado também em ambientes

externos. Superior ou compatível a
AMPERE, PRYSMIAN, NORTE CABOS,

AMAZON CABOS.

R$
1.103,48 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 317 Material CONSUMO 401844 CABO ELÉTRICO
FLEXÍVEL

CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO
ISOLAMENTO 450/750, NORMAS
TÉCNICAS NBR13248, COR DA

COBERTURA PRETA, SEÇÃO NOMINAL
4, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE,

MATERIAL ISOLAMENTO PVC - CLORETO
DE POLIVINILA, CLASSE

ENCORDOAMENTO 5

R$ 927,40 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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cabo, centrais de
alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 442 Material CONSUMO 276957 CAÇAROLA

CAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO,
CAPACIDADE 20, ALTURA 18,

ESPESSURA 5, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM ALÇA(S), DIÂMETRO

38

R$ 185,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 445 Material CONSUMO 276958 CAÇAROLA

CAÇAROLA, MATERIAL ALUMÍNIO,
CAPACIDADE 52, ALTURA 22,

ESPESSURA 5, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM ALÇA(S), DIÂMETRO

52

R$ 310,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 481 Material CONSUMO 408789 CADINHO
CADINHO, MATERIAL PORCELANA,

POROSIDADE 7 A 8 MICRONS,
CAPACIDADE ATÉ 30, FORMATO FORMA

MÉDIA
R$ 100,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.
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158562 148 Material CONSUMO 9725 CAFÉ

CAFÉ EM PÓ. Torrado e moído,
procedente de grãos sãos, limpos e

isentos de impurezas, acondicionado
em pacote aluminizado alto vácuo,

íntegro, resistente, vedado
hermeticamente e limpo. A embalagem
deverá conter externamente os dados

de identificação e procedência, número
do lote data de fabricação, quantidade

do produto, selo de pureza ABIC e
atender as especificações técnicas da
NTA 44 do Decreto Estadual nº 12.486

de 20/10/1978. O produto deverá
apresentar validade mínima de 60 dias
a partir da data de entrega. O produto
deverá apresentar validade mínima de
6 (seis) meses a partir da data entrega.

Embalagem 250g

R$
14.820,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 34 Material CONSUMO 405569 CAIXA ARQUIVO
CAIXA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO

CORRUGADO, DIMENSÕES 340 X 240 X
130, COR VERDE

R$ 176,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso no
setor administrativo

para arquivar
documentos do

Campus

158562 240 Material PERMANENTE 350169 CAIXA
BIBLIOGRÁFICA

CAIXA BIBLIOGRÁFICA, MATERIAL AÇO
SAE 1010, COMPRIMENTO 20,

LARGURA 10, ALTURA 20,
TRATAMENTO SUPERFICIAL

ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO
SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO,

FOSFATIZANTE, PINTURA ELETROSTÁTI,
APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE

PERIÓDICOS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS FECHAMENTO SUPERIOR
FRONTAL COM PORTA ETIQUETA, CA

R$ 518,28 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

O item solicitado serve
de apoio

organizacional para o
setor, pois auxilia na
parte de organização

do material
bibliográfico. Serve

para o
acondicionamento dos
periódicos ou revistas,

pois os mesmos
precisam estar
disponíveis de

maneira organizada e
padronizada.

158562 61 Material CONSUMO 449376 CAIXA
CORRESPONDÊNCIA

CAIXA CORRESPONDÊNCIA, MATERIAL
POLIETILENO, COR INCOLOR, TIPO

TRIPLA, COMPRIMENTO 370, LARGURA
260, ALTURA 50, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM INCLINAÇÃO ENTRE
AS BANDEJAS

R$ 220,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

158562 505 Material PERMANENTE 150225 CAIXA SOM CAIXA SOM R$
6.000,00 Sim Alta 30/04/2020 NÃO departamento

de ensino

As caixas de som, são
necessárias para

instalação no
auditório.

158562 504 Material CONSUMO 150225 CAIXA SOM CAIXA SOM PORTÁTIL R$ 750,00 Não Alta 30/04/2020 NÃO departamento
de ensino

Para utilização dos
professores nas

diversas atividades
desenvolvidas
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158562 392 Material CONSUMO 237661 CALCÁRIO
DOLOMITICO

CALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO
FÍSICO PO, COR BRANCA,

GRANULOMETRIA 100, COMPOSIÇÃO
ÓXIDO DE CÁLCIO, DE MAGNESIO E

MATERIAL INERTE., USO CORREÇÃO DO
SOLO. SACO DE 25 KG

R$ 900,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 393 Material PERMANENTE 256999 CÂMARA
GERMINAÇÃO

CÂMARA GERMINAÇÃO, TIPO
ELETRÔNICO DIGITAL, MATERIAL HASTE

AÇO INOX AISI 304, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO 220, APLICAÇÃO

CRIAÇÃO INSETOS, ENVELHECIMENTO
PRECOCE SEMENTES,,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SIMULAÇÃO DE 2 TEMPERATURAS,DIA E

NOITE, VARIAÇÃO

R$
4.100,00 Sim Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 507 Material PERMANENTE 150334 CÂMERA VÍDEO DE
SEGURANÇA

CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, NOME
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA

R$
10.500,00 Sim Alta 30/04/2020 NÃO

Departamento
de

Administração e
Planejamento

Com a redução do
efetivo de vigilância

terceirizada por conta
de restrição

orçmentária. A
aquisição de câmeras

visa suprir a
deficiência de
vigilância das
instalações.

158562 373 Material PERMANENTE 150334 CÂMERA VÍDEO DE
SEGURANÇA

CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, NOME
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA TIPO
Câmera Speed Dome híbrida robusta
com zoom de 20x. Compatível com as
tecnologias HDCVI e analógica; com

possibilidade de integrar em sistemas
de CFTV que precisem de zoom

potente e obter mais detalhes da cena.
Imagem em resolução HD; (720p).

Entrada e saída de alarme Instalação
interna e externa Proteção contra

surtos de tensão

R$
9.600,00 Não Alta 06/03/2020 NÃO DIREÇÃO GERAL

Aumento da
segurança do

instituto, pois houve
redução de posto de
vigilância armada,
logo é necessário
investimento em

sistema de vigilância.

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
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item
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158562 346 Material CONSUMO 248132 CANALETA Canaleta perfil 10x20mm. Tamanho 2m
Cor: branca

R$
1.426,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

sistema elétrico, visto
que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
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externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data
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Renovação

de
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Unidade
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contratação ou

aquisição
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de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 345 Material CONSUMO 348825 CANALETA Canaleta ventilada 30x20mm.
Tamanho 2m cor: branca

R$
1.800,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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nas instalações
industriais, comerciais

ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 147 Material CONSUMO 233812 CONDIMENTO

CANELA EM PÓ, acondicionada pote,
aproximadamente 35 gramas, com
identificação na embalagem (rótulo)

dos ingredientes informação
nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade. Isento de
sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima de 06 (seis)

meses a contar da data de entrega

R$ 840,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 36 Material CONSUMO 306570 CANETA
ESFEROGRÁFICA

CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO CRISTAL, MATERIAL PONTA

METÁLICA COM ESFERA DE
TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA,

COR TINTA PRETA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CORPO SEXTAVADO

R$ 178,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

Administrativa do
Campus e nas

atividade relativas ao
ensino

158562 35 Material CONSUMO 200081 CANETA
ESFEROGRÁFICA

CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL
PLÁSTICO, FORMATO CORPO

SEXTAVADO, MATERIAL PONTA AÇO
INOXIDÁVEL COM ESFERA DE

TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA GROSSA,
COR TINTA AZUL

R$ 356,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nos
trabalhos

administrativos ,e
docentes do Campus

158562 37 Material CONSUMO 339197 CANETA MARCA-
TEXTO

CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL
PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA,

COR FLUORESCENTE AMARELA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO

4 MM

R$ 272,28 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

158562 297 Material CONSUMO 324905 CANTONEIRA
METAL FERROSO

CANTONEIRA METAL FERROSO,
MATERIAL AÇO CARBONO 1020, TIPO

ABAS IGUAIS,Largura 22,22mm x
Espessura 3,17mm (1/8”) x 6m.

R$ 290,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de
Mecânica

Utilizado nas aulas
práticas de

laboratórios.
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158562 296 Material CONSUMO 323206 CANTONEIRA
METAL FERROSO

CANTONEIRA METAL FERROSO,
MATERIAL AÇO CARBONO 1020,

Largura 19,05mm (3/4") x Espessura
3,17mm (1/8”) x 6m

R$ 250,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de
Mecânica

Utilizado nas aulas
práticas de

laboratórios.

158562 298 Material CONSUMO 323206 CANTONEIRA
METAL FERROSO

CANTONEIRA METAL FERROSO,
MATERIAL AÇO CARBONO 1020,

Largura 25,4mm (1") x Espessura
3,17mm (1/8”) x 6m

R$ 350,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de
Mecânica

Utilizado nas aulas
práticas de

laboratórios.

158562 283 Material CONSUMO 363040 CONEXÃO
HIDRÁULICA CAP soldável de 20mm (1/2) R$ 41,40 Não Alta 01/06/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.

158562 353 Material CONSUMO 422284
CAPACITOR FIXO

ELETROLÍTICO
ALUMINÍO

Capacitor duplo 45+2,5microfarad +/-
5% 440V Aplicação: ar condicionado

split Terminal: FASTON Carcaça de inox
Equivalente ou Superior a: EOS/GOLD.

R$ 270,90 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
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a quilômetros de
distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 144 Material CONSUMO 63223 CARGA EXTINTOR
INCÊNDIO

CARGA EXTINTOR INCÊNDIO, NOME
CARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO

R$
2.100,00 Não Alta 30/09/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

Manutenção do
sistema de combate a

incêndio atualizada

158562 228 Material CONSUMO 389127 ´CARNE IN NATURA
´

CARNE BOVINA CORTE ALCATRA. Carne
bovina in natura, tipo corte: alcatra,
apresentação: cortada em cubos,

estado de conservação: congelado.

R$
44.215,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020
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Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 221 Material CONSUMO 216518 ´CARNE BOVINA IN
NATURA´

CARNE BOVINA COXÃO DURO
GONGELADA, provenientes de animais

abatido sob inspeção veterinária,
congelada sem osso, cortada em

cubos, com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios. Com marca do fabricante do

produto e registro no órgão de
Inspeção Sanitária (SIF),data de

validade, fabricação, endereço do
abatedouro. Durante o processamento

deverá ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura,
cartilagem e aponeuroses). O produto

deverá estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em

embalagem a vácuo.

R$
42.550,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 222 Material CONSUMO 216519 ´CARNE BOVINA IN
NATURA´

CARNE BOVINA COXÃO MOLE
GONGELADA, provenientes de animais

abatido sob inspeção veterinária,
congelada, sem osso, fatiada em bife,

com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios. Com marca do fabricante do

produto e registro no órgão de
Inspeção Sanitária (SIF),data de

validade, fabricação, endereço do
abatedouro. Durante o processamento

deverá ser realizada a aparagem
(eliminação dos excessos de gordura,
cartilagem e aponeuroses). O produto

deverá estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em

embalagem a vácuo.

R$
43.475,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 498 Material CONSUMO 447446 CARNE BOVINA IN
NATURA

CARNE BOVINA IN NATURA, TIPO
CORTE PATINHO, APRESENTAÇÃO

MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO
CONGELADO(A)

R$
38.554,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 230 Material CONSUMO 413101 ´CHARQUE´

CARNE BOVINA SALGADA, Carne
salgada, tipo corte: músculo dianteiro -

charque, origem: bovina,
apresentação: CORTADA, estado de
conservação: seco(a) Tipo charque,
curada, salgada, seca, embalada a

vácuo, em sacos plásticos
transparentes e atóxicos, limpos, não
violados, resistentes que garantam a

integridade do produto até o momento
do consumo. A embalagem deverá
conter externamente os dados de

identificação, procedência, informações
nutricionais, número do lote, data de

validade, quantidade de produto,
número do registro no ministério da
agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de

inspeção do SIF e atender as
especificações. Produto deve

apresentar validade mínima de 30 dias
a partir da data de entrega.

R$
16.800,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 224 Material CONSUMO 447441 CARNE BOVINA IN
NATURA

CARNE BOVINA TIPO LAGARTO
GONGELADA, provenientes de animais

abatido sob inspeção veterinária,
congelada, sem osso, cortada, com

aspecto, cor, cheiro e sabor próprios.
Com marca do fabricante do produto e
registro no órgão de Inspeção Sanitária

(SIF),data de validade, fabricação,
endereço do abatedouro. Durante o

processamento deverá ser realizada a
aparagem (eliminação dos excessos de
gordura, cartilagem e aponeuroses). O
produto deverá estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em

embalagem a vácuo

R$
36.260,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 225 Material CONSUMO 335418 ´CARNE BOVINA IN
NATURA´

CARNE BOVINA TIPO PATINHO
GONGELADA, provenientes de animais

abatido sob inspeção veterinária,
congelada, sem osso, apresentação:
cortada em tira, com aspecto, cor,

cheiro e sabor próprios. Com marca do
fabricante do produto e registro no

órgão de Inspeção Sanitária (SIF),data
de validade, fabricação, endereço do

abatedouro. Durante o processamento
deverá ser realizada a aparagem

(eliminação dos excessos de gordura,
cartilagem e aponeuroses). O produto

deverá estar de acordo com a
legislação vigente. Acondicionado em

embalagem a vácuo.

R$
45.880,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 435 Material PERMANENTE 225157 CARRINHO MÃO

CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA
CHAPA AÇO, MATERIAL CHASSI TUDO
AÇO COM LUVA PARA PROTEÇÃO DAS

MÃOS, MATERIAL PÉS CHAPA AÇO
REPUXADA, MATERIAL TRAVESSA

CHAPA AÇO, TIPO TRAVESSA SUPORTE
DIANTEIRO CAÇAMBA, MATERIAL EIXO

AÇO, MATERIAL ARRUELA FIXAÇÃO
AÇO, MATERIAL BRAÇADEIRA AÇO,
QUANTIDADE RODA 1, TIPO RODA

INTEIRIÇA MACIÇA, ESPESSURA
CAÇAMBA 0,60, CAPACIDADE CAÇAMBA
55, COMPRIMENTO EIXO 1, ESPESSURA

CHAPA REFORÇO EIXO 2, DIÂMETRO
TUBO CHASSI 1 1/4, ESPESSURA CHAPA

PÉ 2, ESPESSURA TRAVESSA 2,
MATERIAL REFORÇO EIXO CHAPA AÇO

R$ 180,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 243 Material PERMANENTE 320914 CARRINHO
TRANSPORTE

CARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL
AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL

PINTURA ELETROSTÁTICA, ALTURA
1020, LARGURA 500, QUANTIDADE

RODAS 4, MATERIAL RODAS
BORRACHA, COMPRIMENTO 720,

APLICAÇÃO TRANSPORTE DE LIVROS,
COR CINZA

R$ 836,16 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

O item solicitado serve
de apoio técnico para
o setor, pois auxilia na

parte de
armazenamento e

seleção do material
bibliográfico. Serve

para o
acondicionamento dos

documentos
bibliográficos

adquiridos ou doados
pois os mesmos
precisam estar

armazenados de
maneira organizada.

158562 115 Material CONSUMO 350797 CARTUCHO TONER
IMPRESSORA HP

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP,
REFERÊNCIA IMPRESSORA LASERJET
1020, TIPO CARTUCHO ORIGINAL,

REFERÊNCIA CARTUCHO 1 2612A, COR
PRETA

R$
2.880,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 113 Material CONSUMO 439036 CARTUCHO TONER
IMPRESSORA HP

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP,
TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR

AMARELA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2
CE322A

R$
1.200,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 112 Material CONSUMO 439034 CARTUCHO TONER
IMPRESSORA HP

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP,
TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR
CIANO, REFERÊNCIA CARTUCHO 2

CE321A

R$
1.800,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 114 Material CONSUMO 439035 CARTUCHO TONER
IMPRESSORA HP

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP,
TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR

MAGENTA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2
CE323A

R$
1.240,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 111 Material CONSUMO 439033 CARTUCHO TONER
IMPRESSORA HP

CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP,
TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR
PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2

CE320A

R$
1.800,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 109 Material CONSUMO 427221
CARTUCHO TONER

IMPRESSORA
SAMSUNG

CARTUCHO TONER IMPRESSORA
SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO

CLT-C506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL,
COR TINTA CIANO

R$
1.560,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 107 Material CONSUMO 427218
CARTUCHO TONER

IMPRESSORA
SAMSUNG

CARTUCHO TONER IMPRESSORA
SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO

CLT-K506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL,
COR TINTA PRETA

R$
1.560,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas

158562 106 Material CONSUMO 427220
CARTUCHO TONER

IMPRESSORA
SAMSUNG

CARTUCHO TONER IMPRESSORA
SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO

CLT-M506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL,
COR TINTA MAGENTA

R$ 780,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

158562 110 Material CONSUMO 427219
CARTUCHO TONER

IMPRESSORA
SAMSUNG

CARTUCHO TONER IMPRESSORA
SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO

CLT-Y506L, TIPO CARTUCHO ORIGINAL,
COR TINTA AMARELA

R$
1.560,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 108 Material CONSUMO 430618
CARTUCHO TONER

IMPRESSORA
SAMSUNG

CARTUCHO TONER IMPRESSORA
SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO

MLT-D116L, TIPO CARTUCHO
COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA

R$
1.560,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 116 Material CONSUMO 400689
CARTUCHO TONER

IMPRESSORA
SAMSUNG

CARTUCHO TONER IMPRESSORA
SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO

MLT-D205E, TIPO CARTUCHO
ORIGINAL, COR TINTA PRETA

R$
5.400,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 3 Material PERMANENTE 105554
CASA VEGETAÇÃO /
ESTUFA AGRÍCOLA -
SISTEMA CONTRO

CASA VEGETAÇÃO / ESTUFA AGRÍCOLA
- SISTEMA CONTRO, NOME CASA

VEGETACAO / ESTUFA AGRICOLA -
SISTE

R$
14.000,00 Sim

20RL -
Funcionamento
de Instituições

Federais de
Educação

Profissional e
Tecnológica

Alta 30/03/2020 NÃO
Coordenação do

curso de
agropecuária

Atender as demandas
didáticas do curso

técnico em
agropecuária, visando
a realização de aulas
práticas, bem como,

dos projetos de
pesquisa a serem
executados em

diversas áreas do
conhecimento. A

infraestrutura será
utilizada na

capacitação de
produtores rurais,

visando a
transferência de
tecnologia para

implementação de
sistemas

agroecológicas, pois
Presidente Figueiredo
tem histórico de uso

indiscriminado de
agrotóxicos.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 201 Material CONSUMO 96490 CEBOLA IN NATURA

CEBOLA BRANCA, fresca, comas
extremidades firmes, cor brilhante,
haste bem seca. Isento de broto,

enfermidades, lesões de origem física,
mecânica ou biológica, substâncias

terrosas, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, insetos,

parasitas e larvas

R$
2.736,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 203 Material CONSUMO 226230 VERDURA IN
NATURA

CEBOLINHA, fresca, de primeira
qualidade, tamanho e coloração

uniformes, devendo ser bem
desenvolvida, firme e intacta, isenta de

enfermidades, sujidades, parasitos e
larvas. KG

R$
1.410,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 202 Material CONSUMO 226263 LEGUME IN NATURA

CENOURA, in natura, cor laranja-vivo,
procedente de espécies genuínas e

sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, de
aparência fresca. Isento de brotos,

lesões de origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos,

parasitas e larvas.

R$
3.116,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 292 Material CONSUMO 300826 CHAPA AÇO
CHAPA , MATERIAL AÇO CARBONO SAE

1020, Largura 19,05mm (3/4") x
Espessura 3,17mm (1/8”) x 6m

R$ 280,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de
Mecânica

Ulizado nas aulas
pratica de laboratorio.

158562 64 Material PERMANENTE 234233 CHAVE ALLEN

CHAVE ALLEN, MATERIAL AÇO,
TRATAMENTO SUPERFICIAL

FOSFATIZADO, FORMATO SEXTAVADO,
MEDIDA REFERÊNCIA 3 A 10,

QUANTIDADE PEÇAS 8

R$ 300,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para uso nos
laboratórios do curso

técnico em
eletrotécnica.

158562 46 Material PERMANENTE 238649 CHAVE DE FENDA
CHAVE DE FENDA, MATERIAL CARBONO

TEMPERADO, CABO POLIPROPILENO
SIMPLES, TAMANHO 3X100

R$ 200,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para pratica nos
laboratórios do curso

técnico em
eletrotécnica.

158562 47 Material PERMANENTE 267241 CHAVE DE FENDA
CHAVE DE FENDA, MATERIAL CARBONO

TEMPERADO, CABO POLIPROPILENO
SIMPLES, TAMANHO 3X80

R$ 250,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para aulas praticas
nos laboratórios, do

curso técnico em
eletrotécnica.

158562 266 Material CONSUMO 311978 CHAVE DE TESTE
ELÉTRICO

CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL
HASTE AÇO CARBONO TEMPERADO,

COMPRIMENTO 150, TIPO PONTA
CHATA, MATERIAL CABO

POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ELETRÔNICA COM HASTE

ISOLADA

R$ 50,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação
de Eletrotécnica

Aulas práticas no
laboratório de
eletrotécnica.

158562 23 Material CONSUMO 73865 CHAVE DE TESTE
ELÉTRICO

CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, NOME
CHAVE DE TESTE ELETRICO R$ 100,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Departamento
de Processos

Industriais

Para uso nos
laboratório nos

laboratórios no curso
técnico de

eletrotécnica.

158562 63 Material PERMANENTE 236966 CHAVE FENDA
CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE

CARBONO TEMPERADO, MATERIAL
CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA

PHILIPS, BITOLA 1/8´ X 4´
R$ 250,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Departamento
de Processos

Industriais

Para uso nos
laboratórios do curso

técnico em
eletrotécnica.

158562 62 Material PERMANENTE 240466 CHAVE FENDA
CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE

METAL, MATERIAL CABO
POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS,

BITOLA 1/4´ X 5´
R$ 250,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Departamento
de Processos

Industriais

Para uso nos
laboratório do curso

técnico em
eletrotécnica.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total
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(R$)
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de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
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contratação ou

aquisição
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158562 118 Material CONSUMO 287620 CHUVEIRO NÃO
ELÉTRICO

CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, MATERIAL
PVC, TIPO COM BRAÇO, SEM REGISTRO,
COR BRANCA, BITOLA 1/2, APLICAÇÃO

ÁGUA FRIA
R$ 75,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção das
instalações do

Campus

158562 39 Material CONSUMO 367974 CLIPE
CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL

NIQUELADO, APLICAÇÃO FIXAR PAPÉIS
E SIMILARES, TAMANHO 3, MATERIAL
AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO

R$ 90,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativa do
Campus

158562 40 Material CONSUMO 300545 CLIPE

CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL
NIQUELADO, TAMANHO 2, MATERIAL

METAL, FORMATO PARALELO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

PINTURA ANTIFERRUGEM

R$ 52,50 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

158562 41 Material CONSUMO 300546 CLIPE

CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL
NIQUELADO, TAMANHO 4, MATERIAL

METAL, FORMATO PARALELO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

PINTURA ANTIFERRUGEM

R$ 198,50 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

158562 38 Material CONSUMO 300544 CLIPE

CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL
NIQUELADO, TAMANHO 6, MATERIAL

METAL, FORMATO PARALELO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

PINTURA ANTIFERRUGEM

R$ 125,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso no
setor administrativo

do Campus e setor de
ensino

158562 42 Material CONSUMO 419492 CLIPE
CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL

NIQUELADO, TAMANHO 8, MATERIAL
METAL, FORMATO PARALELO

R$ 78,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

158562 149 Material CONSUMO 225698 CÔCO RALADO
COCO RALADO. apresentação: ralado,

aplicação: culinária em geral
embalagem PACOTE DE 50 g

R$
9.100,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)
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de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 204 Material CONSUMO 226233 VERDURA IN
NATURA

COENTRO. Fresco, de primeira
qualidade, tamanho e coloração

uniformes, devendo ser bem
desenvolvido, firme e intacto, isento de

enfermidades, sujidades, parasitas e
larvas. KG

R$
1.800,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 437 Material PERMANENTE 215384 COIFA
COIFA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
APLICAÇÃO COZINHA, TIPO APOIADA

EM PAREDE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM EXAUSTOR

R$
2.000,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 248 Material CONSUMO 356999 COLA
COLA, COMPOSIÇÃO METILCELULOSE

ALTA VISCOSIDADE, APLICAÇÃO
RESTAURAÇÃO, TIPO LÍQUIDO VISCOSO

R$ 76,60 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

Faz parte dos serviços
de uma biblioteca,

preservar e manter a
conservação dos

documentos
bibliográficos, e dessa
forma disponibilizar

documentos em bom
estado de

conservação. Devido
ao manuseio
constante dos
documentos, é

necessário que os
mesmos passem por

um processo de
restauração e

conservação, por isso
a solicitação desse

item.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 528 Material CONSUMO 108022 TESTES
PSICOLÓGICOS

Coleção EAC-IJ – Escala de Autoconceito
Infantil-Juvenil, contendo: 01 livro de

instruções, 10 livros de exercício.
R$ 114,75 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
Assistência ao

Educando

A presente demanda
tem por objetivo

adquirir instrumentos
psicométricos (testes
psicológicos) para a
fundamentação de

resultados das
avaliações

psicológicas do serviço
de psicologia do
campus CPRF. A
quantidade foi

pensada considerando
que o campus, hoje,

atende a
aproximadamente 530

discentes entre
Integrado,

Subsequente e
Graduação.

158562 406 Material CONSUMO 212472 COMPASSO
TÉCNICO

COMPASSO TÉCNICO, MATERIAL LATÃO
CROMADO E NÁILON, MODELO

COMPLETO, TIPO CREMALHEIRAS
DUPLAS AUTO-LUBRIFICADAS,

MATERIAL CREMALHEIRAS NÁILON,
TIPO HASTE FIXA, TIPO PERNAS FIXA,

DIÂMETRO ABERTURA MÁXIMA 44

R$ 80,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 457 Material CONSUMO 409217 CONDENSADOR

CONDENSADOR, TIPO TIPO GRAHAM,
MATERIAL VIDRO, TIPO COLUNA

COLUNA EM SERPENTINA,
COMPRIMENTO CERCA DE 40,

ADICIONAL COM 1 JUNTA

R$ 280,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 456 Material PERMANENTE 409206 CONDENSADOR
CONDENSADOR, TIPO TIPO LIEBIG,

MATERIAL VIDRO, TIPO COLUNA
COLUNA RETA, COMPRIMENTO CERCA

DE 40, ADICIONAL COM 2 JUNTAS
R$ 69,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 151 Material CONSUMO 226326 CONDIMENTO

CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO
INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA

COLORAU, ASPECTO FÍSICO PÓ, TIPO
INDUSTRIAL, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM

GERAL

R$
2.000,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando
Alimentação escolar

158562 150 Material CONSUMO 233813 CONDIMENTO
CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO
INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA

COMINHO, ASPECTO FÍSICO MOÍDO,
APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL

R$ 240,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando
Alimentação escolar

158562 496 Material CONSUMO 337460 CONDIMENTO

CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO
INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA PÁPRICA,

ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO
CULINÁRIA EM GERAL,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICANTE

R$ 104,20 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 497 Material CONSUMO 236194 CONDIMENTO

CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO
NATURAL, MATÉRIA-PRIMA

MANJERICÃO, ASPECTO FÍSICO FOLHA
DESIDRATADA, APLICAÇÃO CULINÁRIA

EM GERAL

R$ 145,85 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 105 Material CONSUMO 373890 CONEXÃO
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL
METAL, TIPO JOELHO 90¨, TIPO

FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃO
INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA,

BITOLA I 3/4

R$ 50,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção das

instalações hidráulicas
do Campus

158562 98 Material CONSUMO 441042 CONEXÃO
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PPR,
TIPO TÊ 90¨, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL,

BITOLA 25
R$ 25,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades de

manutenção das
instalações hidráulicas

do campus

158562 123 Material CONSUMO 231226 CONEXÃO
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC
- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA,
TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL,
BITOLA LADO ROSCÁVEL 3/4, BITOLA

LADO SOLDÁVEL 25, APLICAÇÃO REDE
HIDRÁULICA E ESGOTO, COR MARROM

R$ 75,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção das
instalações do

Campus

158562 97 Material CONSUMO 351410 CONEXÃO
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC
- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO TÊ,
TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, BITOLA
LADO SOLDÁVEL 40, APLICAÇÃO

INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA,
NORMAS TÉCNICAS NBR 5648

R$ 64,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
instalações hidráulica

do campus

158562 101 Material CONSUMO 374268 CONEXÃO
HIDRÁULICA

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC,
TIPO CURVA 90¨, TIPO FIXAÇÃO

SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES
PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32

R$ 75,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção das

instalações hidráulicas
do campus

158562 287 Material CONSUMO 320048 CONJUNTO BROCA
CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO

RÁPIDO, APLICAÇÃO METAL,
COMPONENTES 7 PEÇAS DE 3, 4, 5, 6,

8, 9 E 10MM, TIPO CILÍNDRICA
R$ 83,16 Não Alta 01/06/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total
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de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
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Renovação

de
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contratação ou

aquisição
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158562 288 Material CONSUMO 319802 CONJUNTO BROCA
CONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO,

APLICAÇÃO CONCRETO,
COMPONENTES 5 PEÇAS DE 4, 5, 6, 8 E

10MM, TIPO CILÍNDRICA
R$ 77,08 Não Alta 01/06/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.

158562 541 Material PERMANENTE 117188 CONJUNTO CÂMARA
FRIA

CONJUNTO CÂMARA FRIA, NOME
CONJUNTO ( KIT ) CAMARA FRIA,

INSTALADA, COM CAPACIDADE DE 2
TONELADAS;PAINÉIS PRODUZIDOS
COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE
AÇO PRÉ-PINTADO, DUPLAFACE E

NÚCLEO EM EPS. PORTA GIRATÓRIO
ACOPLADA; SISTEMA DE

REFRIGERAÇÃO COMPLETO, COM
UNIDADES CONDESADORA E

EVAPORADORA; PAINEL DE COMANDO
COM CONTROLADOR DE TEMPERATURA

DIGITAL; VÁLVULAS DE SEGURANÇA,
COMPROSSORES QUE NÃO AGRIDEM

AO MEIO AMBIENETE

R$
40.000,00 Sim Alta 12/03/2020 NÃO SETOR DE

NUTRIÇÃO

O produto tem alto
grau de prioridade na

aquisição, pois a
reforma do prédio do

refeitório não
contempla o

equipamento. O
campus Presidente
Figueiredo oferta

diariamente quase
1500 refeições, com
produção própria. A

câmara de duas
toneladas para

produtos cárneos dará
maior autonomia na

produção, pois os
fornecedores de

alimentos em geral
são da cidade de
Manaus, que fica

107km de distância do
campus. Sendo assim,

o fornecimento de
insumos para

preparação das
refeições, em especial

as carnes, estará
garantida. Além disso,

a estocagem de
alimentos cárneos

mantém sua qualidade
por tempo maior

quando acondicionado
em câmara fria, ao
invés de freezers

comerciais.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 343 Material CONSUMO 231013 INTERRUPTOR

Conjunto com 2 Interruptores Simples –
10A/250V Branco Características: Blanc

Produto: conjunto Conjunto Tipo:
interruptor Interruptor Cor: Branco

Branco Tensão Elétrica: até 250V 220V
Acompanha Placa: sim Sim Tipo da

Placa: 4x2 4x2 Tipo de Acionamento:
tecla Tecla Quantidade de Teclas: 2

tecla 1 tecla(s) Posição: Vertical
Vertical Quantidade de Módulos: 2

módulo Placa em ABS de alto brilho e
módulos em poliamida. Módulos largos

na cor branco de alto brilho
Acompanha suporte e parafusos

Dimensões do produto: - Comprimento:
125 mm - Largura: 80 mm - Altura: 40

mm 1 módulo(s) Não Garantia do
Fabricante: 1 ano 60 mes(es)

Equivalente ou Superior a:
TRAMONTINA, FAME.

R$ 598,50 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

mais afetada com as
descargas

atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total
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(R$)
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externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
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de
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contratação ou
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158562 344 Material CONSUMO 231014 INTERRUPTOR

Conjunto com 3 Interruptores Simples –
10A/250V Branco Características: Blanc

Produto: conjunto Conjunto Tipo:
interruptor Interruptor Cor: Branco

Branco Tensão Elétrica: até 250V 220V
Acompanha Placa: sim Sim Tipo da

Placa: 4x2 4x2 Tipo de Acionamento:
tecla Tecla Quantidade de Teclas: 3

tecla 1 tecla(s) Posição: Vertical
Vertical Quantidade de Módulos: 3

módulo Placa em ABS de alto brilho e
módulos em poliamida. Módulos largos

na cor branco de alto brilho
Acompanha suporte e parafusos

Dimensões do produto: - Comprimento:
125 mm - Largura: 80 mm - Altura: 40

mm 1 módulo(s) Não Garantia do
Fabricante: 1 ano 60 mes(es)

Equivalente ou Superior a:
TRAMONTINA, FAME.

R$ 818,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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outros, correm risco
de sofrer danos.

Portanto estamos
tentando minimizar ao

máximo esses
distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 411 Material CONSUMO 315048 CONJUNTO
FERRAMENTAS

CONJUNTO FERRAMENTAS,
COMPONENTES ANCINHO, PÁ LARGA E
PÁ ESTREITA, APLICAÇÃO JARDINAGEM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABOS

DE MADEIRA

R$ 63,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 531 Material PERMANENTE 226393 CONJUNTO
INSTRUÇÃO

CONJUNTO INSTRUÇÃO, TIPO MATERIAL
DIDÁTICO, COMPONENTES

FICHA/SUPORTE/LUPA/LEVANTADOR E
FICHÁRIO, FINALIDADE INSTRUÇÃO E

FORMAÇÃO PROFISSIONAL

R$
64.000,00 Sim Alta 01/03/2020 NÃO departamento

de ensino

Facilitar o
ensino/aprendizagem
da Física I, garantindo
um melhoramento das

notas dos alunos e
incentivando na

permanência e êxito
destes. Também é um
dos componentes que

colabora com a
pesquisa.

Conjunto Interruptor Simples com Placa

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 342 Material CONSUMO 231012 INTERRUPTOR

4x2 Branco Características: Blanc
Produto: conjunto Conjunto Tipo:

interruptor Interruptor Cor: Branco
Branco Tensão Elétrica: até 250V 220V

Acompanha Placa: sim Sim Tipo da
Placa: 4x2 4x2 Tipo de Acionamento:
tecla Tecla Quantidade de Teclas: 1

tecla 1 tecla(s) Posição: Vertical
Vertical Quantidade de Módulos: 1

módulo Placa em ABS de alto brilho e
módulos em poliamida. Módulos largos

na cor branco de alto brilho
Acompanha suporte e parafusos

Dimensões do produto: - Comprimento:
125 mm - Largura: 80 mm - Altura: 40

mm 1 módulo(s) Não Garantia do
Fabricante: 1 ano 60 mes(es)

Equivalente ou Superior a:
TRAMONTINA, FAME.

R$ 255,50 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

período curto de
tempo uma elevação

brusca na tensão
nominal do sistema,

quer seja de
alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 515 Material CONSUMO 440048
CONJUNTO

MANUTENÇÃO
IMPRESSORA /
COPIADORA

CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
/ COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D,

TIPO ORIGINAL, COMPONENTES
FILAMENTO ABS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM

R$
10.000,00 Não Alta 14/08/2020 NÃO

coordenação do
curso de

desenvolvimento
de sistemas

Oportunizar o acesso
aos alunos de

tecnologias com
impressora 3d

158562 514 Material CONSUMO 440049
CONJUNTO

MANUTENÇÃO
IMPRESSORA /
COPIADORA

CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA
/ COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D,

TIPO ORIGINAL, COMPONENTES
FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM

R$
10.000,00 Não Alta 14/08/2020 NÃO

coordenação do
curso de

desenvolvimento
de sistemas

GARANTIR AOS
ESTUDANTES A

OPORTUNIDADE DO
USO DE TECNOLOGIAS
COM IMPRESSORA 3D

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 384 Material PERMANENTE 234086 CONJUNTO SISTEMA
IRRIGAÇÃO

CONJUNTO SISTEMA IRRIGAÇÃO, TIPO
MICROASPERSÃO, TIPO MOTOR

TRIFÁSICO, POTÊNCIA 3, TENSÃO
220/380, VAZÃO 1 A 1,50,

COMPONENTES INJETOR DE
FERTILIZANTE DE 1

´/CONDUTIVÍMETRO/TUBOS,
APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO E

FERTILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS RAIO DE ALCANCE DE 12 M

R$ 500,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 421 Material PERMANENTE 230375 CONJUNTO SISTEMA
IRRIGAÇÃO

CONJUNTO SISTEMA IRRIGAÇÃO, TIPO
MICROASPERSÃO, TIPO MOTOR

TRIFÁSICO, POTÊNCIA 6, ROTAÇÃO
2.400, TENSÃO 220/380, VAZÃO 9,
ÁREA OCUPADA 1, COMPONENTES
MOTO BOMBA/TUBOS/REGISTRO
GLOBO FECHADO/VÁLVULA DE,

COMPRIMENTO TUBO 402 (PVC) / 1.000
(POLIETILENO), DIÂMETRO TUBO 50

(PVC) / 16 (POLIETILENO)

R$ 400,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)
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de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data
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Renovação

de
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Unidade
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aquisição
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158562 349 Material CONSUMO 311959 TOMADA

Conjunto Tomada Branco 2P+T 10A
250V Descrição do Produto: Conjunto
montado Lux² 4x2 1 tomada NBR 10A-
250V~horizontal Placa em ABS de alto

brilho e módulos em poliamida
Módulos largos na cor branca, alto

brilho. Acompanha suporte e parafusos
Dimensão do produto (Comp. x Larg. x

Alt.): 125x80x40mm Equivalente ou
Superior a: Tramontina, Fame.

R$ 547,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 539 Material PERMANENTE 37494 CONTAINER
CONTAINER, NOME CONTAINER.
MÓDULO HABITACIONAL PARA

UNIDADES EDUCACIONAIS.
R$

135.000,00 Sim Alta 06/05/2020 NÃO DIREÇÃO GERAL

Bem necessário para
instalar depósito de

ferramentas,
laboratórios didáticos

no campo e sala
administrativa para
curso de Engenharia

de Aquicultura.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 306 Material CONSUMO 429528 CONTATOR

CONTATOR MODULAR BIPOLAR 20-25A
2NA/220V Características: Contator

Modular Número de polos: 2P Corrente
Nominal: 20 - 25A Tipo de

acionamento: remoto Categoria de
utilização: AC-7A-Motores Aplicação do

dispositivo: Motor, aquecimento,
iluminação. Composição de contatos de

polos: 2NA Tensão da bobina:
220V/60Hz Tensão de isolamento

nominal: 500Vca/60Hz Tensão
suportável de impulso nominal: 4 kV

Suporte de montagem: Calha DIN
simétrica de 35 mm Padrões: IEC/EN
61095 Grau de proteção IP: IP40 (in
invólucro modular) para IEC 60529,

IP20 para IEC 60529. Umidade relativa:
95 % 55 °C Temperatura ambiente do
ar para funcionamento: -5 até 60 °C.

Garantia 12 meses. Superior ou
compatível a SHNEIDER, SIEMENS,

SIBRATEC, STECK, FINDER, TAIXI, GEYA.

R$
12.582,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)
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externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
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de
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contratação ou
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Portanto estamos
tentando minimizar ao

máximo esses
distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 274 Material CONSUMO 306713 CONTATOR

CONTATOR, TIPO 2NA + 2NF /
TRIPOLAR, TENSÃO NOMINAL BOBINA

220, CORRENTE TRABALHO 200,
FREQUÊNCIA 50, APLICAÇÃO SISTEMA

ELÉTRICO

R$ 800,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação
de Eletrotécnica

Aula prática no
laboratório de
eletrotécnica,

disciplina "Comandos
Elétricos".

158562 205 Material CONSUMO 226234 VERDURA IN
NATURA

COUVE MANTEIGA, fresca, limpa, com
coloração verde escuro, separados em

maços padronizados, proceder de
espécies genuínas e sãs, isento de

lesões de origem física, mecânica ou
biológica, substâncias terrosas,

sujidades ou corpos estranhos aderidos
à superfície externa, insetos, parasitas

e larvas.

R$
1.680,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 226 Material CONSUMO 280707 ´CARNE IN NATURA
´

COXA E SOBRECOXA DE FRANGO.
Carne de ave in natura, tipo animal:
frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa,

apresentação: inteiro, estado de
conservação: congelado(a),

Processamento: sem pele, sem osso.

R$
14.559,50 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
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Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)
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externos
Ação

orçamentária
Grau de
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de
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contratação ou

aquisição
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158562 218 Material CONSUMO 5711 ´CREME DE LEITE´

CREME DE LEITE_ Origem animal
embalado em lata ou tetra Pack, limpa,

isenta de ferrugem, não amassada,
não estufada, resistente. A embalagem
deverá conter externamente os dados

de identificação, procedência,
informações nutricionais, número do
lote, quantidade do produto. Atender

as exigências do Ministério da
Agricultura e DIPOA, conforme Portaria
369 de 04/09/1997 e do Regulamento
da Inspeção Industrial e Sanitária de
Produtos de origem Animal. Deverá

apresentar validade mínima de 6 (seis)
meses a partir da data de entrega.

Peso aproximado 300g

R$
2.100,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 100 Material CONSUMO 448421 CUBA
CUBA, MATERIAL LOUÇA, FORMATO

OVAL, DIMENSÕES 440 X 330 MM, COR
CINZA, APLICAÇÃO BANHEIRO

R$ 190,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção dos

banheiros do Campus

158562 395 Material PERMANENTE 221797 CULTIVADOR SOLO

CULTIVADOR SOLO, ESTRUTURA VIGAS
TUBULARES, QUANTIDADE ENXADAS

11, TIPO ESTRUTURA FIXA,
COMPRIMENTO ESTRUTURA 3.700, TIPO
ENGATE HIDRÁULICO CATEGORIA I E II,

PESO APROXIMADO 250, POTÊNCIA
REQUERIDA 51 A 70, ESPAÇAMENTO

ENTRE ENXADAS FIXO

R$
14.000,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 394 Material PERMANENTE 221794 CULTIVADOR SOLO

CULTIVADOR SOLO, ESTRUTURA VIGAS
TUBULARES, QUANTIDADE ENXADAS

13, TIPO ESTRUTURA MODULAR,
COMPRIMENTO ESTRUTURA 3.000, TIPO
ENGATE HIDRÁULICO CATEGORIA I E II,

PESO APROXIMADO 550, POTÊNCIA
REQUERIDA 51 A 70, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM CONTROLE
ONDULAÇÃO, ESPAÇAMENTO ENTRE

ENXADAS REGULÁVEL

R$
15.000,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 102 Material CONSUMO 316446 DESEMPENADEIRA
MANUAL

DESEMPENADEIRA MANUAL, MATERIAL
AÇO, COMPRIMENTO 25, LARGURA 12,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO

EM MADEIRA
R$ 47,95 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades de

manutenção do
Campus

158562 362 Material PERMANENTE 269910 DESPOLPADOR

DESPOLPADEIRA / DESOSSADEIRA DE
PESCADO: PARA PRODUÇÃO DE CARNE

MECANICAMENTE SEPARADA DE
PESCADO A PARTIR DE CARCAÇAS,
PEIXES E DIFERENTES TAMANHOS E

ESPECIES. (PRÉ-CONGELADOS),
MOTOREDUTOR APROVEITAMENTO DE
90 A 95%. CAPAC. 100 KG/H  CATMAT -
DESPOLPADOR, MATERIAL AÇO INOX,

CAPACIDADE PRODUÇÃO 60,
VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM PENEIRA E BALDE

R$
26.500,00 Não Alta 08/05/2020 NÃO Laboratório de

alimentos

EQUIPAMENTO PARA
PRODUÇÃO DE CARNE

MECANICAMENTE
SEPARADA DE

PESCADO - CMS PARA
PRODUCAO DE
DERIVADOS DE

PESCADO.

158562 275 Material CONSUMO 321035 DISJUNTOR BAIXA
TENSÃO

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO,
FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO,

CORRENTE NOMINAL 30, TENSÃO
NOMINAL 110/220, NÚMERO DE FASES

TRIFÁSICO, CURVA B

R$ 200,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação
de Eletrotécnica

Aulas práticas
laboratório de
eletrotécnica.

158562 276 Material CONSUMO 323522 DISJUNTOR BAIXA
TENSÃO

DISJUNTOR BAIXA TENSÃO,
FUNCIONAMENTO TERMOMAGNÉTICO,

NÚMERO PÓLOS 2, CORRENTE
NOMINAL 16, CAPACIDADE

INTERRUPÇÃO SIMÉTRICA 4,5, NORMAS
TÉCNICAS NBR 60947-2 NBR 60898,

TIPO MINI, TENSÃO NOMINAL 220/380,
REFERÊNCIA GE, CURVA DE DISPARO B

R$ 150,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação
de Eletrotécnica

Aulas práticas no
laboratório de
eletrotécnica.

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 308 Material CONSUMO 212638 DISJUNTOR BAIXA
TENSÃO

Disjuntor Bipolar (DIN) Curva C 16A
220/380V 3KA Especificações Técnicas:

Corrente: 16A Capacidade de
Interrupção (Icn): 3KA - 4KA Tensão de

Serviço "c.a": 230/400V Frequência:
50/60Hz Temperatura ambiente: -5ºC-
+40ºC Curva de Disparo: C Nível de

Proteção: 1 Proteção: IP20 Certificação:
INMETRO ABNT NBR NM 60898 Padrão

de Instalação: Trilho DIN 35mm
Durabilidade (A-F): Elétrica: 4.000

ciclos, Mecânica: 10.000 ciclos.
Composição: Materiais metálicos e

plásticos isolantes. Superior ou
compatível a SIEMENS, WEG, STECK,

OUROLUX.

R$
2.396,50 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

período curto de
tempo uma elevação

brusca na tensão
nominal do sistema,

quer seja de
alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 340 Material CONSUMO 236456 DISJUNTOR BAIXA
TENSÃO

Disjuntor trifásico de 100A em caixa
moldada Características: Disjuntor
termomagnético (NBR IEC 60947-2)

Categoria: A Iu: 100A Ue: 690 V Uimp:
8 kV Tensão: 220/240V Icu: 22 kA
Frequência: 50/60Hz Ics: 100% Icu

Temperatura de trabalho: 45°C
Dimensões: Altura: 78 mm

Profundidade: 71 mm Largura: 122 mm
Superior ou compatível a WEG,
SHNEIDER, SIEMENS, STECK.

R$ 289,87 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 339 Material CONSUMO 236455 DISJUNTOR BAIXA
TENSÃO

Disjuntor trifásico de 200A em caixa
moldada Características: Disjuntor
termomagnético (NBR IEC 60947-2)

Categoria: A Iu: 200A Ue: 690 V Uimp:
8 kV Tensão: 220/240V Icu: 22 kA
Frequência: 50/60Hz Ics: 100% Icu

Temperatura de trabalho: 45°C
Dimensões: Altura: 78 mm

Profundidade: 71 mm Largura: 122 mm
Superior ou compatível a WEG,
SHNEIDER, SIEMENS, STECK.

R$
2.443,49 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

vista principalmente a
proteção do nosso

sistema elétrico, visto
que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 307 Material CONSUMO 323667 DISJUNTOR BAIXA
TENSÃO

Disjuntor Tripolar (DIN) Curva C 40A
220/380V 3KA Especificações Técnicas:

Corrente: 40A Capacidade de
Interrupção (Icn): 3KA - 4KA Tensão de

Serviço "c.a": 230/400V Frequência:
50/60Hz Temperatura ambiente: -5ºC-
+40ºC Curva de Disparo: C Nível de

Proteção: 1 Proteção: IP20 Certificação:
INMETRO ABNT NBR NM 60898 Padrão

de Instalação: Trilho DIN 35mm
Durabilidade (A-F): Elétrica: 4.000

ciclos, Mecânica: 10.000 ciclos.
Composição: Materiais metálicos e

plásticos isolantes. Superior ou
compatível a SIEMENS, WEG, STECK,

OUROLUX.

R$ 367,62 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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equipamentos
eletrônicos presentes

nas instalações
industriais, comerciais

ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 290 Material CONSUMO 150250 DOBRADIÇA Dobradiça para porta de alumínio 02
abas. R$ 416,80 Não Alta 03/05/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.

158562 366 Material PERMANENTE 191550 AERONAVES
TELEGUIADAS

DRONE UTILIZAÇÃO COM CELULAR OU
TABLET PARA CONTROLE/ PILOTAGEM;

27 MINU TOS DE TEMPO DE VOO;
SISTEMAS DE VÍDEO CÂMERA COM

RESOLUÇÃO DE VÍDEO EM 4 K A 30 FPS
(QUADROS POR SEGUNDO) OU

SUPERIOR, COM CAMPO DE VISÃO DE
90¨ OU SUPERIOR; SISTEMA

INTEGRADO DE ESTABILIZAÇÃO EM
TRÊS EIXOS, INCLUSO CONTROLE DE

GIMBAL (PELO MENOS EIXO VERTICAL);
CAPACIDADE DE CONEXÃO COM

SISTEMAS DE SMARTPHONE OU TABLET
PARA FPV (VOO EM PRIMEIRA PESSOA)
COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE VÍD EO

EM HD; CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO EM CARTÃO DE

MEMÓRIA MICRO SD; 7 KM DE
ALCANCE; 4 SENSORES ANTI COLISÃO

(DESVIA DE OBSTÁCULOS);

R$
16.000,00 Não Alta 10/04/2020 NÃO DIREÇÃO GERAL

OS EQUIPAMENTOS
SERÃO UTILIZADOS

NOS CURSO DE
ENGENHARIA DE
AQUICULTURA,

AGROPECUÁRIA,
DESENVOLVIMENTO

DE SISTEMAS

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 529 Material CONSUMO 108022 TESTES
PSICOLÓGICOS

EAC-IJ – Escala de Autoconceito Infantil-
Juvenil – Livro de Exercício R$ 400,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
Assistência ao

Educando

A presente demanda
tem por objetivo

adquirir instrumentos
psicométricos (testes
psicológicos) para a
fundamentação de

resultados das
avaliações

psicológicas do serviço
de psicologia do
campus CPRF. A
quantidade foi

pensada considerando
que o campus, hoje,

atende a
aproximadamente 530

discentes entre
Integrado,

Subsequente e
Graduação.

158562 485 Material CONSUMO 282057 ELETRODO
MEDIÇÃO PH

ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO
COMBINADO UNIVERSAL,

COMPONENTES CORPO VIDRO/
CONEXÃO BNC / JUNÇÃO CERÂMICA,
TEMPERATURA TRABALHO 0 A 80,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
SISTEMA REF. AG/AGCL, PH 0 A 14

R$ 840,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 49 Material CONSUMO 391423 ENVELOPE

ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL,
GRAMATURA 110, TIPO SACO COMUM,

COMPRIMENTO 400, COR PARDA,
LARGURA 300, TIPO IMPRESSÃO BAIXO

RELEVO

R$ 158,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

158562 48 Material CONSUMO 277716 ENVELOPE

ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT,
GRAMATURA 75, TIPO SACO COMUM,
COMPRIMENTO 340, COR AMARELA,
IMPRESSÃO SEM TIMBRE, LARGURA

240

R$ 800,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 405 Material CONSUMO 234637 ESCALÍMETRO
ESCALÍMETRO, MATERIAL PLÁSTICO,
TIPO ESCALA TRIPLO DECÍMETRO,

TAMANHO 30, ESCALA GRADUAÇÃO
1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 E 1:125

R$ 170,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 461 Material CONSUMO 408575 ESCOVA
LABORATÓRIO

ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO
CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME,

MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE
CAVALO, DIÂMETRO 1, COMPRIMENTO

25, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL

R$ 27,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 459 Material CONSUMO 408570 ESCOVA
LABORATÓRIO

ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO
CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME,

MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE
CAVALO, DIÂMETRO 2, COMPRIMENTO

25, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL

R$ 35,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 460 Material CONSUMO 408572 ESCOVA
LABORATÓRIO

ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO
CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME,

MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE
CAVALO, DIÂMETRO 5, COMPRIMENTO

50, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL

R$ 25,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 462 Material CONSUMO 408573 ESCOVA
LABORATÓRIO

ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO
CILÍNDRICA, MATERIAL CABO ARAME,

MATERIAL CERDA CERDA EM CRINA DE
CAVALO, DIÂMETRO 8, COMPRIMENTO

50, ACESSÓRIOS PONTA EM PINCEL

R$ 38,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 300 Material PERMANENTE 303696 ESMERILHADEIRA
PORTÁTIL

ESMERILHADEIRA PORTÁTIL, TIPO
MANUAL, FERRAMENTA CORTE DISCO,
DIÂMETRO DISCO 115, POTÊNCIA 750,
ROTAÇÃO 1.100, PESO 1,70, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO 110/220,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/

ESCOVAS CARVÃO AUTODESLIGANTE,
CARCAÇA ENGRENA

R$ 340,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de
Mecânica

Utilizado nas aulas
práticas de

laboratórios.

158562 474 Material CONSUMO 420829 ESPÁTULA
LABORATÓRIO

ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL
AÇO INOX, FORMATO CHATA COM

COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 10
R$ 60,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 475 Material CONSUMO 420830 ESPÁTULA
LABORATÓRIO

ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL
AÇO INOX, FORMATO CHATA COM

COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 15
R$ 150,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 476 Material CONSUMO 427123 ESPÁTULA
LABORATÓRIO

ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL
PLÁSTICO, FORMATO CHATA COM

COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 20
R$ 90,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 428 Material CONSUMO 255052 ESPONJA FLORAL
ESPONJA FLORAL, MATERIAL RESINA

FENÓLICA, COMPRIMENTO 23,
LARGURA 10, ALTURA 7,50, COR

VERDE, USO DECORAÇÃO
R$ 32,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 171 Material CONSUMO 279597 ESTAÇÃO SOLDA

ESTAÇÃO SOLDA, TIPO CORRENTE
ALTERNADA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO

110, TIPO PONTA REMOVÍVEL,
CONTROLE TERMOSTÁTICO INCLUÍDO,
TEMPERATURA DE SAÍDA100 A 500,

COM SOPRADOR DE AR QUENTE.
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRA
SMD, SOP, QFP, PLCC, APLICAÇÃO

SOLDAR/DESOLDAR COMPONENTES
ELETRÔNICOS

R$ 800,00 Não

20RG -
Reestruturação

e
Modernização
de Instituições

Federais de
Educação

Profissional e
Tecnológica

Alta 10/02/2020 NÃO Coordenação de
Eletrotécnica

Equipar o laboratório
com equipamentos

para que os alunos de
eletrotécnica possam
aprender eletrônica,
possibilitando que os

egressos do curso
trabalhem como

técnico em eletrônica
no município.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 440 Material CONSUMO 207356 ESTANTE METÁLICA

ESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO,
ALTURA 1,90, LARGURA 0,90,

PROFUNDIDADE 0,40, TIPO
PRATELEIRAS REGULÁVEIS,

QUANTIDADE PRATELEIRAS 5,
TRATAMENTO SUPERFICIAL

ANTICORROSIVO, ACABAMENTO
SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA,

COR BRANCA

R$ 700,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 238 Material PERMANENTE 256096 ESTANTE

ESTANTE, MATERIAL AÇO, TIPO CHÃO,
PROFUNDIDADE 0,30, ACABAMENTO

SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA,
COR CINZA, QUANTIDADE PRATELEIRAS

6, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS,
ALTURA 1,98, LARGURA 0,92, TIPO
TRAVAMENTO EM FORMA DE ´X´,

MATERIAL CANTONEIRA CHAPA 24,
LOCAL TRAVAMENTO NAS COSTAS E

LATERAIS

R$
5.123,46 Não Alta 03/02/2020 NÃO SETOR

BIBLIOTECA
Para organização do

material de periódicos
ou revistas

158562 363 Material PERMANENTE 427014 MICROSCÓPIO

ESTEREOMICROSCÓPIO COM CÂMERA
ACOPLADA: MICROSCÓPIO

ESTEREOSCÓPICO TRINOCULAR
AUMENTO 10X-160X, OCULARES 10-

20X, OBJETIVA ZOOM 1X-4X EM
MOVIMENTO GIRATÓRIO E BOTÕES
BILATERAIS, OBJETIVA AUXILIAR 2X,
LUZ BRANCA/PRETA, ILUMINAÇÃO
TRANSMITIDA COM PLACA LED E

REFLETIDA TAMBÉM COM LED E FILTRO
AZUL ACOPLADO À BASE, CÂMERA
DIGITAL CMOS OU EQUIVALENTE,

SAÍDA USB E SOFTWARE.- CATMAT-
MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE

ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR,
AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM
ATÉ 50X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO
EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA,

OUTROS COMPONENTES BASE CERCA
DE 20 X 20 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO

ATÉ 35¨

R$
38.000,00 Sim Alta 10/04/2020 NÃO DEPE

ESTRUTURAÇÃO DE
LABORATÓRIOS

MULTIDISCIPLINAR,
QUALIDADE DE ÁGUA

E MICROBIOLOGIA

158562 252 Material CONSUMO 413993
ETIQUETA

PROTETORA
ELETROMAGNÉTICA

ETIQUETA PROTETORA
ELETROMAGNÉTICA, TIPO DESATIVÁVEL

E REATIVÁVEL, MODELO INVISÍVEL,
APLICAÇÃO PROTEÇÃO PERIÓDICOS E

LIVROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
COLAGEM DUPLA FACE, DIMENSÕES

165 X 2,67

R$
20.000,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

O item faz parte de
um sistema para

manter o acervo em
segurança que é

composto por atenas
detectoras e o

ativador e desativador
eletrônico de mesa,

pois os livros
possuirão etiquetas

eletromagnéticas que
previnem o desvio do
material bibliográfico.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 495 Material CONSUMO 346922 EXTRATO
ALIMENTÍCIO

EXTRATO ALIMENTÍCIO, INGREDIENTE
BÁSICO TOMATE, PRAZO VALIDADE 12,

CONSERVAÇÃO ISENTO DE
FERMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS MADUROS,
SELECIONADOS, SEM PELE E SEM

SEMENTES

R$
2.412,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 50 Material CONSUMO 405486 EXTRATOR GRAMPO
EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL METAL,

TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTO
SUPERFICIAL NIQUELADO

R$ 15,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

materiais para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 458 Material CONSUMO 414445 EXTRATOR
LABORATÓRIO

EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO*
SOXHLET, MATERIAL* VIDRO,

DIMENSÕES CERCA DE 30,
COMPONENTES COM 2 JUNTAS,
ACESSÓRIOS C/ CONDENSADOR
ALLHIN E BALÃO FUNDO CHATO,

CAPACIDADE 250

R$ 474,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 161 Material CONSUMO 228758 FARINHA ARROZ

FARINHA ARROZ, ingrediente: farinha
arroz, açúcar, vitaminas, sais minerais

e, características adicionais: não
contém glúten o produto deve estar de

acordo com a nta 02 e 34 (decreto
12.846/78) e portaria nº 29 de 13 de

janeiro de 1998, anvisa.
Características: cor, odor, sabor e
textura característica. embalagem

primaria: saco plástico,
hermeticamente selado, atóxico,

resistente, rotulado de acordo com a
legislação vigente, pesando até 01 kg.

na data da entrega o produto deve
dispor de no mínimo 04 meses de

validade

R$
2.700,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 135 Material CONSUMO 217201 FARINHA
MANDIOCA

FARINHA BRANCA. crua tipo 1, grupo
seca, subgrupo fina, classe branca,

obtido das raízes de mandioca sadias,
devidamente, acondicionada em
embalagem de polietileno atóxico

transparente, contendo 01 kg, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,

peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,

parasitas, larvas e material estranho,
não podendo apresentar-se úmida,
fermentada ou rançosa. Validade

mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega

R$
2.475,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 153 Material CONSUMO 217201 FARINHA
MANDIOCA

FARINHA BRANCA. crua tipo 1, grupo
seca, subgrupo fina, classe branca,

obtido das raízes de mandioca sadias,
devidamente, acondicionada em
embalagem de polietileno atóxico

transparente, contendo 01 kg, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,

peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,

parasitas, larvas e material estranho,
não podendo apresentar-se úmida,
fermentada ou rançosa. Validade

mínima de 06 (seis) meses a contar da
data de entrega.

R$
2.640,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 134 Material CONSUMO 217202 FARINHA
MANDIOCA

FARINHA DE MANDIOCA. crua tipo 1,
grupo seca, subgrupo fina, classe

amarela, obtido das raízes de
mandioca sadias, devidamente,

acondicionada em embalagem de
polietileno atóxico transparente,

contendo 01 kg, com identificação na
embalagem da data de fabricação e

validade. Isento de sujidades,
parasitas, larvas e material estranho,
não podendo apresentar-se úmida,

fermentada.

R$
4.550,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 163 Material CONSUMO 217203 FARINHA MILHO

FARINHA DE MILHO EM FLOCOS
_grandes, amarelos, sem sal, embalada

em pacotes plásticos, transparentes,
limpos, não violados, resistentes. A

embalagem deverá conter
externamente os dados de

identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote, ,

quantidade do produto e atender.
Validade mínima de 6 (seis) meses a

partir da data de

R$
1.890,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 154 Material CONSUMO 99406 FARINHA TRIGO

FARINHA DE TRIGO, Especial sem
fermento, embalada em sacos

transparentes, limpos, não violados,
resistentes, que garantam a

integridade do produto. A embalagem
deverá conter externamente os dados

de identificação, procedência,
informações nutricionais, número de
lote, quantidade do produto. Deverá
apresentar validade mínima de 70
(setenta) dias a partir da data de

entrega. De acordo com a resolução
12/78 da cnnpa. Pct 01 kg.

R$ 876,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 155 Material CONSUMO 228768 FARINHA LÁCTEA
FARINHA LÁCTEA. farinha trigo, leite pó
integral, açúcar, sal, vi-, características
adicionais: contém glúten, pacote 300g

R$
2.604,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 103 Material CONSUMO 354740 FECHADURA

FECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO,
ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO,
COMPONENTES 2 CHAVES EM LATÃO

NIQUELADO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS MAÇANETA TIPO

ALAVANCA, TIPO INTERNA/EXTERNA,
APLICAÇÃO PORTA

R$
1.244,70 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção das
dependências do

campus

158562 156 Material CONSUMO 259872 FÉCULA
FÉCULA DE MANDIOCA. Amido, base:
de mandioca, grupo: fécula, acidez:
polvilho doce, aspecto físico: tipo 1

R$
1.500,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 157 Material CONSUMO 299417 FEIJÃO

FEIJÃO BRANCO. acondicionado em
embalagem resistente de polietileno

atóxico transparente, contendo 01 kg,
com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de

sujidades, parasitas larvas e material
estranho. Validade mínima de 06 (seis)

meses a contar da data de entrega.

R$
3.120,80 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 158 Material CONSUMO 233587 FEIJÃO

FEIJÃO TIPO 1, carioca, acondicionado
em embalagem resistente de

polietileno atóxico transparente,
contendo 01 kg, com identificação na
embalagem (rótulo) dos ingredientes,

valor nutricional, peso, fornecedor,
data de fabricação e validade. Isento

de sujidades, parasitas larvas e
material estranho. Validade mínima de

06 (seis) meses a contar da data de
entrega.

R$
5.640,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 159 Material CONSUMO 9172 FERMENTO

FERMENTO QUÍMICO em pó,
acondicionado em embalagem de

polietileno atóxico, contendo 250g,
com identificação na embalagem
(rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de
fabricação e validade. Isento de

sujidades, parasitas, larvas e material
estranho. Validade mínima de 12
(doze) meses a contar da data de

entrega.

R$
1.320,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 371 Material CONSUMO 240654 FERTILIZANTE
SINTETICO

FERTILIZANTE SINTETICO, MATERIAL
SUPERFOSFATO SIMPLES, APLICAÇÃO

ADUBAÇÃO
R$

3.800,00 Não Alta 13/04/2020 NÃO DEPE
Insumo para

atividades do curso de
agropecuária.

158562 223 Material CONSUMO 238581 ´CARNE BOVINA IN
NATURA´

FÍGADO BOVINO. Bovino, congelado;
com aspecto próprio, firme, não

pegajoso; isento de manchas
esverdeadas, com cheiro e sabor

próprio; apresentação: fatiada em bife
acondicionado em embalagem a vácuo.

R$
16.095,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 231 Material CONSUMO 443291 ´PEIXE IN NATURA´
FILÉ DE ARUNÃ. Peixe in natura,

variedade: aruanã, tipo corte: posta,
apresentação: sem pele, estado de

conservação: congelado(a)

R$
38.850,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 160 Material CONSUMO 276515 FILME EMBALAGEM
FILME EMBALAGEM, material: pvc -

cloreto de polivinila, tipo filme:
esticável, largura: 60 cm,

comprimento: 100 m
R$ 920,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição

FL. 93 / 185



158562 350 Material CONSUMO 290290 FILTRO LINHA

Filtro de Linha 5 Tomada(s) USB 5V 1A
Bivolt Preto Características: Protetor
Elétrico Aplicação: Uso residencial,

escritórios e uso profissional. Tensão
Elétrica: Bivolt Filtro de linha com

fusível, mínimo de 5 tomadas. Possui
USB: sim Comprimento do Cabo de

Energia: 3 m Quantidade de Pólos: 3
pólo(s) Tipos de Pólos: 2P +Terra

Potência nominal suportada: 2200VA
Corrente nominal: 10 A. Tonalidade:

Cinza Material: Plástico Norma Técnica
NBR NM 247 5 CABO e NBR 14136

2002 Plugue Tomada Características
adicionais: - Chave liga-desliga com

sinalização luminosa - Proteção contra
surto de tensão: Atuação rápida

através de varistor. - quantidades de
saídas USB: 02 (duas) - fusível reserva;
- Fusível externo: Eficiente proteção -

Caixa plástica anti-chama: Seguro,
resistente e prático. - Gancho para

fixação: Ideal para fixação em paredes
e bancadas - Garantia: 3 meses de
garantia - comprimento do cabo de

força mínimo de 3m; - certificado pelo
INMETRO. Proteções contra: - surtos de
tensão; - sobrecarga; - curto-circuito; -
Em conformidade com a norma ABNT

NBR 14136. Equivalente ou Superior a:
Intelbras, Lexman, Clamper, Multilaser.

R$
1.026,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 330 Material CONSUMO 290290 FILTRO LINHA

Filtro de Linha 5 Tomada(s) USB 5V 1A
Bivolt Preto Características: Protetor
Elétrico Aplicação: Uso residencial,

escritórios e uso profissional. Tensão
Elétrica: Bivolt Filtro de linha com

fusível, mínimo de 5 tomadas. Possui
USB: sim Comprimento do Cabo de

Energia: 3 m Quantidade de Pólos: 3
pólo(s) Tipos de Pólos: 2P +Terra

Potência nominal suportada: 2200VA
Corrente nominal: 10 A. Tonalidade:

Cinza Material: Plástico Norma Técnica
NBR NM 247 5 CABO e NBR 14136

2002 Plugue Tomada Características
adicionais: - Chave liga-desliga com

sinalização luminosa - Proteção contra
surto de tensão: Atuação rápida

através de varistor. - quantidades de
saídas USB: 02 (duas) - fusível reserva;
- Fusível externo: Eficiente proteção -

Caixa plástica anti-chama: Seguro,
resistente e prático. - Gancho para

fixação: Ideal para fixação em paredes
e bancadas - Garantia: 3 meses de
garantia - comprimento do cabo de

força mínimo de 3m; - certificado pelo
INMETRO. Proteções contra: - surtos de
tensão; - sobrecarga; - curto-circuito; -
Em conformidade com a norma ABNT

NBR 14136. Equivalente ou Superior a:
Intelbras, Lexman, Clamper, Multilaser.

R$
2.028,90 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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telefônicas,
equipamentos de TV a

cabo, centrais de
alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 52 Material CONSUMO 419259 FITA ADESIVA
EMBALAGEM

FITA ADESIVA EMBALAGEM, MATERIAL
POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 50,

LARGURA 50, APLICAÇÃO
EMPACOTAMENTO EM GERAL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

TRANSPARENTE

R$ 100,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus e do
almoxarifado

158562 53 Material CONSUMO 278972 FITA ADESIVA
FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO

MONOFACE, LARGURA 50,
COMPRIMENTO 50, COR BEGE,

APLICAÇÃO MULTIUSO

R$
1.600,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

Administrativas e no
setor de almoxarifado

e ensino

158562 250 Material CONSUMO 283855 FITA ADESIVA

FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL
ESPECIAL ACID-FREE, TIPO MONOFACE,
LARGURA 1/2´, COMPRIMENTO 15, COR
INCOLOR, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO

DE LIVROS E DOCUMENTOS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FINA,

RESISTENTE E TRANSPARENTE

R$ 99,16 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

Faz parte dos serviços
de uma biblioteca,

preservar e manter a
conservação dos

documentos
bibliográficos, e dessa
forma disponibilizar

documentos em bom
estado de

conservação. Devido
ao manuseio
constante dos
documentos, é

necessário que os
mesmos passem por

um processo de
restauração e

conservação, por isso
a solicitação desse

item.

158562 92 Material CONSUMO 444949 FITA ADESIVA

FITA ADESIVA, MATERIAL PLÁSTICO,
TIPO ZEBRADA, LARGURA 100,

COMPRIMENTO 50, ESPESSURA 0,15,
COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO

SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

FORMATO CORES EM DIAGONAL

R$ 389,85 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades de

manutenção das
dependências do

campus

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 381 Material CONSUMO 222336 FITA ENXERTIA
FITA ENXERTIA, MATERIAL CERA

BIODEGRADÁVEL, LARGURA 1,27,
COMPRIMENTO 20, APLICAÇÃO

ENXERTIA PLANTAS
R$ 300,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 382 Material CONSUMO 453335 FITA GOTEJADORA
FITA GOTEJADORA, MATERIAL

POLIETILENO, DIÂMETRO FURO 16,
ESPESSURA 0,20, TIPO FLEXÍVEL,

ESPAÇAMENTO FUROS 20, VAZÃO 1,6

R$
1.500,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 383 Material CONSUMO 234301 FITA GOTEJADORA
FITA GOTEJADORA, MATERIAL

POLIETILENO, DIÂMETRO FURO 16,50,
ESPESSURA 0,20, TIPO FLEXÍVEL,

ESPAÇAMENTO FUROS 30, VAZÃO 4
R$ 40,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 22 Material CONSUMO 52140 FITA ISOLANTE
ELÉTRICA

FITA ISOLANTE ELÉTRICA, NOME FITA
ISOLANTE R$ 250,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Departamento
de Processos

Industriais
Para uso nas aulas

praticas.

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 341 Material CONSUMO 226937 FITA ISOLANTE
ELÉTRICA

Fita isolante profissional 19mmx20m
Cor: preta Norma: NBR NM 60454-3-1.

Embalagem: caixa plástica ou
encartelado Tamanho: rolo de 20m de

comprimento. Largura: 19mm
Espessura: 0,18mm.

Acondicionamento: caixa de papelão
com 24 ou 60 unidades. Produto de

PVC auto-extinguível à chama -
Antiflam. Superior ou compatível a
TIGRE, SCOTCH, FAME, PRYSMIAN.

R$
1.288,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

sistemas eletrônicos
pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos
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tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 289 Material CONSUMO 389383 FITA VEDA ROSCA FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON,
COMPRIMENTO 50, LARGURA 3/4 R$ 102,50 Não Alta 01/06/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.

158562 104 Material CONSUMO 389383 FITA VEDA ROSCA FITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON,
COMPRIMENTO 50, LARGURA 3/4 R$ 39,50 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades de

manutenção do
campus

158562 447 Material CONSUMO 235341 FOGÃO INDUSTRIAL

FOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO
FUNDIDO, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO

ACENDIMENTO MANUAL,
COMPRIMENTO 1100, LARGURA 1.100,

ALTURA 700, TIPO USO COZINHAR
ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS SEM FORNO/GRELHAS DE
40X40 CM/QUEIMADORES DUPLOS/

R$ 800,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 538 Material PERMANENTE 424157
FONTE

ALIMENTAÇÃO
ININTERRUPTA

FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA,
TIPO ON LINE DUPLA CONVERSÃO,

TENSÃO ENTRADA 220, TENSÃO SAÍDA
220, TIPO ONDA SENOIDAL PURA,
BATERIA BCO BATERIA HOT-SWAP

TROCA BATERIA SEM DESLIGAMENT,
POTÊNCIA SAÍDA 8,8, CAPACIDADE

NOMINAL 11, DISTORÇÃO HARMÔNICA
TOTAL (THD) BAIXO ÍNDICE DE

ENTRADA E SAÍDA - SAÍDA PARA 50
COMPUTADORES DESKTOP

R$
87.000,00 Sim Alta 05/04/2020 NÃO CGTI

A aquisição dos bens
tem como finalidade a
proteção da rede do

parque tecnológico do
IFAM Campus

Presidente Figueiredo.
Em outubro de 2019 o
Campus sofreu duas
descargas elétricas

que danificaram
diversos bens de

informática. Sendo
assim, medidas de
gestão de risco são
necessárias para
garantir o perfeito
funcionamento dos
equipamentos e da

instituição.

158562 254 Material PERMANENTE 301725 FREEZER

FREEZER, TIPO HORIZONTAL,
CAPACIDADE 566,30, QUANTIDADE

TAMPAS 2, SISTEMA DEGELO
AUTOMÁTICO, COR BRANCA,

TEMPERATURA OPERAÇÃO - 50 A - 86,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
GABINETE INTERNO AÇO INOXIDÁVEL

R$
9.600,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

Armazenamento de
alimentos congelados

e laboratório de
tecnologia de

alimentos

158562 235 Material CONSUMO 103098
FRUTA -

CONCENTRADO /
POLPA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA,
NOME FRUTA - CONCENTRADO / POLPA/

CUPUAÇU
R$

2.100,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando
Alimentação escolar

158562 234 Material CONSUMO 103098
FRUTA -

CONCENTRADO /
POLPA

FRUTA - CONCENTRADO / POLPA,
NOME FRUTA - CONCENTRADO /

POLPA/MARACUJÁ
R$

4.200,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando
Alimentação escolar
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158562 197 Material CONSUMO 224404 FRUTA IN NATURA FRUTA IN NATURA, TIPO BANANA,
ESPÉCIE PRATA

R$
6.000,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 451 Material CONSUMO 410081 FUNIL
LABORATÓRIO

FUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO,
FORMATO PERA, CAPACIDADE 500,

ACESSÓRIOS TORNEIRA DE TEFLON E
ROLHA DE PLÁSTICO

R$ 310,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 494 Material CONSUMO 411530 FUNIL
LABORATÓRIO

FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO PARA
SEDIMENTAÇÃO, MATERIAL VIDRO,

FORMATO CONE IMHOFF, CAPACIDADE
1000, GRADUAÇÃO GRADUADO

R$
2.288,10 Não Alta 31/12/2020 NÃO

Laboratórios
Multidisciplinar e

Recursos
Pesqueiros

A aquisição de
materiais/objetos

desta demanda visa a
atender as

necessidades dos
Laboratórios

Multidisciplinar e de
Recursos Pesqueiros,

em função da
obrigatoriedade de

realizar análises físico-
químicas e armazenar
produtos químicos de
forma segura, a fim de

resguardar a
segurança dos alunos
e servidores, prática

indispensável nas
atividades de rotina

dos laboratórios.
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158562 176 Material PERMANENTE 316332 FURADEIRA
FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA
450, TAMANHO MANDRIL 3/8, TENSÃO

ALIMENTAÇÃO 110.
R$ 250,00 Não Alta 10/02/2020 NÃO Coordenação de

Eletrotécnica

Ferramenta para
auxiliar as atividades
de manutenção no

laboratório de
eletrotécnica.

158562 291 Material PERMANENTE 434465 FURADEIRA

FURADEIRA, TIPO IMPACTO, POTÊNCIA
700, TAMANHO MANDRIL 1/2,

CAPACIDADE PERFURAÇÃO CONCRETO
16, CAPACIDADE PERFURAÇÃO AÇO 13,

CAPACIDADE PERFURAÇÃO MADEIRA
30. 110 Volts.

R$
1.000,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de

Mecânica
utilizar nas aulas

praticas no
Laboratorio.

158562 323 Material CONSUMO 124 FUSÍVEL VIDRO

Fusível de Vidro 8A/250V
Características: Fusível de ação rápida
Produto: Fusível 8A Corrente elétrica
(A): 8A Tensão Elétrica: 250V Largura
(cm): 0,5 Kit Flex Peso (kg): 0,5 Altura

(cm): 2 Tipo: Latão e Vidro Tipo de
Material: Vidro 250v Referência do

Produto no Fornecedor: 3863
Profundidade (cm): 0,5 0,5 Garantia
(Mês): 12 6 Tamanho: 2 Superior ou

compatível a NEGRINI, KIT-FLEX.

R$ 153,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função
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da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 368 Material PERMANENTE 47392 GALPAO PRE -
FABRICADO

GALPAO PRE - FABRICADO, NOME
GALPAO PRE - FABRICADO -

UTILIZAÇÃO PARA AULAS PRÁTICAS DO
CURSO DE AGROPECUÁRIA.

R$
90.000,00 Sim Alta 03/04/2020 NÃO Depe

Bem adquirido para
ser usado pelos

estudantes do curso
técnico de

Agropecuária durante
as aulas práticas.

158562 518 Material CONSUMO 370718 GARRAFA TÉRMICA

GARRAFA TÉRMICA. Garrafa térmica,
material: plástico, capacidade: 5 l,

características adicionais: com
torneira, alça e pés dobráveis em

baixo.

R$ 197,94 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
Assistência ao

Educando

Para melhoria das
condições de

infraestrutura escolar
o Ifam Campus

Presidente Figueiredo
vem trabalhando para

disponibilizar
condições de uso

adequado por nossos
alunos, amenizando
assim a insegurança,
insalubridade. Porém,

apesar do grande
avanço deste Instituto
ainda há necessidade
de aquisição de alguns

materiais
permanentes para
assim atender com

qualidade adequadas
ao fornecimento de
alimentos para os

alunos desta
instituição. Nessa

perspectiva é que se
faz necessário a

aquisição de material
permanente que
permita o bom

desempenho das
atividades do

refeitório.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição

FL. 102 / 185



158562 519 Material CONSUMO 232403 GARRAFA TÉRMICA
GARRAFA TÉRMICA. Material: plástico
revestido com fibra, capacidade: 12 l,

formato: cilíndrico, características
adicionais: com torneira

R$ 937,68 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
Assistência ao

Educando

Para melhoria das
condições de

infraestrutura escolar
o Ifam Campus

Presidente Figueiredo
vem trabalhando para

disponibilizar
condições de uso

adequado por nossos
alunos, amenizando
assim a insegurança,
insalubridade. Porém,

apesar do grande
avanço deste Instituto
ainda há necessidade
de aquisição de alguns

materiais
permanentes para
assim atender com

qualidade adequadas
ao fornecimento de
alimentos para os

alunos desta
instituição. Nessa

perspectiva é que se
faz necessário a

aquisição de material
permanente que
permita o bom

desempenho das
atividades do

refeitório.

158562 91 Material CONSUMO 402921 GARRAFÃO

GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO,
CAPACIDADE 20, APLICAÇÃO ÁGUA

MINERAL, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE,

RETORNÁVEL, NBR 14222/14328

R$ 925,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
dependências do

Campus

158562 364 Material PERMANENTE 108774
SISTEMA GLOBAL

DE
POSICIONAMENTO -

GLOBAL

GPS portátil - com tecnologia sem fio
por bluetooth e ant, câmera de 8mpx,

com memória interna mínima de 2
gigabytes, visor sensível ao toque,

mapa base global, bússola de 3 eixos
com sensor de altímetro, sistema de
bateria dupla - SISTEMA GLOBAL DE

POSICIONAMENTO SISTEMA GLOBAL DE
POSICIONAMENTO - GLOBAL, NOME

SISTEMA GLOBAL DE POSICIONAMENTO
- GLOBA

R$
16.200,00 Não Alta 19/03/2020 NÃO DEPE

EQUIPAMENTOS PARA
CURSO DO SETOR
PRIMÁRIO PARA

AULAS DE
GEOPROCESSAMENTO,

SENSORIAMENTO
REMOTO, TOPOGRAFIA

E CONSTRUÇOES
AQUÍCOLAS USANDO
SISTEMA GLOBAL DE
POSICIONAMENTO

158562 54 Material CONSUMO 418508 GRAMPEADOR

GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO
PROFISSIONAL, CAPACIDADE 100,

TAMANHO GRAMPO 23/6, 23/8, 23/10,
E 23/13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

AJUSTE DE PROFUNDIDADE/BASE
EMBORRACHADA

R$ 225,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

Administrativas do
campus

158562 55 Material CONSUMO 433777 GRAMPEADOR

GRAMPEADOR, TRATAMENTO
SUPERFICIAL PINTADO/CROMADO,

MATERIAL PLÁSTICO ABS, TIPO MESA,
CAPACIDADE 25, TAMANHO GRAMPO
26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

ALFINETA 4 FOHAS

R$ 196,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

materiais para uso nas
atividades

administrativas do
Campus
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158562 56 Material CONSUMO 203137 GRAMPO
GRAMPEADOR

GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL
METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL

NIQUELADO, TAMANHO 26/6
R$ 295,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus e no setor de

ensino

158562 367 Material PERMANENTE 11177 IMPRESSORA 3D

Impressora 3D de mesa com extrusão
dupla. Duplo sistema de impressão,

com ambiente de impressão fechada
permitindo em bi-colores, com

superfície de impressão aquecida.
Alimentação 220V - 60 Hz. Resolução
da camada: 100Microns. Volume de

construção mínimo de: 24 L X 15 W X
15 H cm .Conectividade USB, SD CARD

(Both a USB cable and SD Card
Included). Entrega e treinamento
incluso. Garantia de 12 meses.

R$
10.500,00 Não Alta 08/05/2020 NÃO DEPE

Bem necessário para o
curso de

desenvolvimento de
sistemas

158562 245 Material PERMANENTE 433628 IMPRESSORA
TÉRMICA

IMPRESSORA TÉRMICA, VELOCIDADE
IMPRESSÃO 200, TIPO CONEXÃO

PARALELA, USB, ETHERNET, SERIAL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

LARGURA MÍNIMA
BOBINA:57MM;GUILHOTINA CORTE

AUTOMÁ, COMPATIBILIDADE WINDOWS
7 OU SUPERIOR

R$ 786,41 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

O item solicitado é de
fundamental

importância para a
automação do acervo,
agilizando o processo

de empréstimo e
devolução. Também

serve de apoio
organizacional para o
setor, pois auxilia no

controle dos
empréstimo e

devolução de material
bibliográfico. Depende
de dois outros itens, a
leitora de código de

barra que registrará o
empréstimo, e outro

item é o papel térmico
cuja impressão será o

comprovante do
empréstimo e da

devolução.

158562 15 Material CONSUMO 212360 INTERRUPTOR

INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR,
QUANTIDADE PÓLOS 2, QUANTIDADE

SEÇÕES 1, QUANTIDADE ALAVANCAS 1,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

ESPELHO

R$ 500,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para uso de pratica no
laboratório de

instalações elétricas,
atendendo 80 alunos

por seis meses.

158562 16 Material CONSUMO 212364 INTERRUPTOR

INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR,
QUANTIDADE PÓLOS 2, QUANTIDADE

SEÇÕES 2, QUANTIDADE ALAVANCAS 2,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

ESPELHO

R$ 500,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para uso de pratica no
laboratorial de

instalações elétrica,
para atender 80

alunos em cada seis
meses

158562 14 Material CONSUMO 212366 INTERRUPTOR

INTERRUPTOR, TIPO EMBUTIR,
QUANTIDADE PÓLOS 2, QUANTIDADE

SEÇÕES 3, QUANTIDADE ALAVANCAS 2,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

ESPELHO

R$ 300,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para fazer pratica,
com estimativa de 80
alunos por período de

seis meses.
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158562 18 Material CONSUMO 418646 INTERRUPTOR

INTERRUPTOR, TIPO
INTERMEDIÁRIO_(FOUR-WAY),
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

MÓDULO, TENSÃO NOMINAL 250,
CORRENTE NOMINAL 10, MATERIAL
TERMOPLÁSTICO, MODELO PRIME

LUNARE

R$ 450,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para uso nas aulas
pratica no laboratório

de instalações
elétricas atendendo 80

alunos em cada seis
meses.

158562 17 Material CONSUMO 335629 INTERRUPTOR

INTERRUPTOR, TIPO PARALELO,
QUANTIDADE PÓLOS 2,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM
PLACA, SISTEMA DE CONEXÃO DOS

FIOS ATRAVÉS DE, TIPO ACIONAMENTO
THREE-WAY, REFERÊNCIA LINHA

SILENTOQUE, ACABAMENTO
FOSFORESCENTE, TENSÃO NOMINAL

250, CORRENTE NOMINAL 10,
MATERIAL CONTATO PRATA

R$ 500,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para aulas no
laboratório de

instalações elétricas,
atendendo 80 alunos

em seis meses.

158562 302 Material CONSUMO 312851 JOGO CHAVE

JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO
VANÁDIO, TIPO PHILIPS, QUANTIDADE
PEÇAS 4, COMPONENTES 1/8 X 3´, 1/8

X 4´, 3/16 X 4´, 1/4 X 4´, MATERIAL
CABO POLIPROPILENO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
TEMPERADO E PONTAS IMANTADAS,

ACABAMENTO SUPERFICIAL
NIQUELADO

R$ 440,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de
Mecânica

Utilizado nas aulas
práticas de

laboratórios.

158562 303 Material CONSUMO 321033 JOGO CHAVE

JOGO CHAVE, MATERIAL AÇO
NIQUELADO, TIPO SOQUETE,

QUANTIDADE PEÇAS 20, APLICAÇÃO
SERVIÇOS GERAIS - OFICINA,

COMPONENTES 10 A 32,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

ESTOJO PLÁSTICO, ACESSÓRIOS
MANIVELA, CABO T, EXTENSÃO DE 5 E

10 POL, CATRACA

R$
1.600,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de

Mecânica
Utilizado nas aulas

práticas de
laboratórios.

158562 179 Material CONSUMO 236585 LÂMINA SERRA
MANUAL

LÂMINA SERRA MANUAL, MATERIAL
AÇO FLEXÍVEL, QUANTIDADE DENTES
18 DENTES POR POLEGADA, LARGURA

1/2´, COMPRIMENTO 12´
R$ 32,00 Não Alta 10/02/2020 NÃO Coordenação de

Eletrotécnica

Ferramenta para
auxiliar as atividades
de manutenção no

laboratório de
eletrotécnica

158562 284 Material CONSUMO 441414 LÂMINA SERRA Lâminas para Arco de Serra de 12 Pol R$ 80,90 Não Alta 01/06/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 332 Material CONSUMO 392488 LÂMPADA LED

LÂMPADA LED BULBO 15W LUZ
BRANCA BIVOLT Características
Técnicas Tensão Elétrica: Bivolt

Potência: 15W Tipo de Soquete: E27
Temperatura da Cor: 6500K Fator de

potência: ≥ 0,92 IRC (Índice de
Reprodução de Cor): ≥ 80% Vida Útil:
25.000 Horas Altura: 13cm Ângulo de
Abertura: 220° Cor da Luz: Luz Branca

Cor acabamento: Branco Diâmetro:
7cm Fluxo luminoso: ≥1350 Lumens

Formato: Bulbo (T8) Base de conexão:
G13 Lâmpada certificada de acordo

com a Portaria INMETRO nº 144/2015
Garantia da Fabricante 12 Meses
Equivalente ou Superior a: FLC,
EMPALUX, LEDSTAR, AAATOP.

R$
2.343,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 333 Material CONSUMO 434688 LÂMPADA LED

LAMPADA LED T8 TUBULAR 120CM
1,2M 18W BRANCO FRIO 6500K

Características técnicas: Lâmpada
Tubular super LED Tensão Elétrica:

Bivolt Potência: 18W Eficiência
luminosa (lm/W): ≥120 Fluxo luminoso:
1850 à 2200 lúmens Formato: Tubular

Tipo de Soquete: G13 Formato do
bulbo: T8 Fator de potência: > 0,92

Temperatura da Cor: 6500K IRC (Índice
de Reprodução de Cor): >80 Vida Útil:

25.000 h à 50.000h Ângulo de
iluminação: 120º Comprimento: 120cm
Dimensão: 1200mm X 28 mm Cor da
Luz: Luz Branca Lâmpada certificada
de acordo com a Portaria INMETRO nº
144/2015 Garantia da Fabricante 12
meses Informações adicionais; Alta

economia de energia. - Baixa emissão
de calor. - Maior eficiência em

luminosidade - Não emite radiação
infravermelha nem ultravioleta -
Aplicações Indicadas: Escolas,

Residências, Hotéis, Hospitais, Lojas E
Outros. - Não Utiliza Reator!!! - Vida
útil até 50x maior comparado com

outras Equivalente ou Superior a: DDY,
VIT, OUROLUX, OSRAM, LEDSTAR,

AAATOP.

R$
6.618,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 57 Material CONSUMO 422092 LÁPIS PRETO
LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO PAPEL

RECICLADO, DIÂMETRO CARGA 2,
DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO

CILÍNDRICO
R$ 80,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

158562 219 Material CONSUMO 223050 LEITE
CONDENSADO

LEITE CONDENSADO_ Obtido pela
desidratação do leite, adicionado de

sacarose ou glicose, embalado em lata
limpas, isenta de ferrugem, não

amassada, não estufada, resistente,
que garanta a integridade do produto.

A embalagem deverá conter
externamente os dados de

identificação, procedência, informações
nutricionais, número de lote,

quantidade do produto. Atender as
exigências do Ministério da Agricultura

e DIPOA, conforme Portaria 369 de
04/09/1997 e do Regulamento da
Inspeção Industrial e Sanitária de

Produtos de origem Animal. Deverá
apresentar validade mínima de 6 (seis)

meses a partir da data de entrega.
Peso aproximado 395g

R$
1.640,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 164 Material CONSUMO 7765 LEITE CÔCO

LEITE DE COCO. Leite de Coco
modificado, pasteurizado e

homogeneizado, conservantes:
monoestearato de glicerina e goma

catana. Acidulante, ácido cítrico.
Garrafa com 200ml

R$
2.750,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 165 Material CONSUMO 150662 ´LEITE PÓ´

LEITE EM PO, integral, pacote de 400g.
Ser leite de espécie bovina.

Composição centesimal básica:
proteínas, mínima de 26%; lipídios,
mínimo de 26%; lactose, mínimo de

38%; caseína, mínimo de 22%.
Embalado em plástico de polietileno,

atóxico, opaco, metalizado para manter
as características normais do produto. .
A embalagem primária declarar marca,
nome e endereço do fabricante, peso

líquido, prazo de validade, lote e
número do registro no órgão

competente. Embalagem
termosselada, livre de perfurações.

Prazo de validade mínima de 06 meses.

R$
88.840,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 244 Material PERMANENTE 380364 LEITORA CÓDIGO
BARRA

LEITORA CÓDIGO BARRA, TENSÃO
ALIMENTAÇÃO 110/220, TIPO CCD
2048 BITS, VARREDURA LEDS, LUZ

VERMELHA, 660, CONEXÃO USB, TIPO
ACIONAMENTO GATILHO AUTOMÁTICO,
VELOCIDADE LEITURA 100 SCAN/SEG,

RESOLUÇÃO 0,125, POTÊNCIA 375,
COMPRIMENTO CABO 2,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
INDICADOR SONORO DE LEITURA,

DISTÂNCIA LEITURA CONTATO 10, TIPO
LEITURA BIDIRECIONAL

R$
1.390,96 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

O item solicitado é de
fundamental

importância para a
automação do acervo,
agilizando o processo

de empréstimo e
devolução. Serve de
apoio organizacional

para o setor, pois
auxilia no controle do
material bibliográfico.

Depende de uma
impressora térmica

para imprimir
comprovantes de

empréstimo e
devolução.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 206 Material CONSUMO 224418 FRUTA IN NATURA

LIMÃO, de primeira qualidade, in
natura, tipo thaiti ou regional

apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e

larvas.

R$ 675,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 137 Material CONSUMO 224418 FRUTA IN NATURA

LIMÃO, de primeira qualidade, in
natura, tipo thaiti ou regional

apresentando grau de maturação que
permita suportar a manipulação, o

transporte e a conservação em
condições adequadas para o consumo,
com ausência de sujidades, parasitos e

larvas.

R$ 675,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 517 Material CONSUMO 329506 LIQUIDIFICADOR

LIQUIDIFICADOR 3 LITROS -
Liquidificador, capacidade: 3 l,

voltagem: 110, 220 v, uso: doméstico,
características adicionais: 4

velocidades

R$ 717,69 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
Assistência ao

Educando

Para melhoria das
condições de

infraestrutura escolar
o Ifam Campus

Presidente Figueiredo
vem trabalhando para

disponibilizar
condições de uso

adequado por nossos
alunos, amenizando
assim a insegurança,
insalubridade. Porém,

apesar do grande
avanço deste Instituto
ainda há necessidade
de aquisição de alguns

materiais
permanentes para
assim atender com

qualidade adequadas
ao fornecimento de
alimentos para os

alunos desta
instituição. Nessa

perspectiva é que se
faz necessário a

aquisição de material
permanente que
permita o bom

desempenho das
atividades do

refeitório.

158562 443 Material PERMANENTE 219499 LIQUIDIFICADOR
INDUSTRIAL

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL,
MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL,

MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA
250, ALTURA 630, PESO 12,

CAPACIDADE 4, POTÊNCIA MOTOR
0,50, TENSÃO NOMINAL 110/220,

APLICAÇÃO INDUSTRIAL

R$ 570,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 441 Material PERMANENTE 239802 LIQUIDIFICADOR LIQUIDIFICADOR, CAPACIDADE 2,
VOLTAGEM 110, USO DOMÉSTICO R$ 200,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 58 Material CONSUMO 424373 LIVRO ATA

LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL ALTA
ALVURA, QUANTIDADE FOLHAS 100,
GRAMATURA 56, COMPRIMENTO 298,

LARGURA 203, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CAPA

DURA/NUMERADO/SEM MARGENS

R$ 207,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativa do
Campus

158562 59 Material CONSUMO 424371 LIVRO ATA

LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL ALTA
ALVURA, QUANTIDADE FOLHAS 50,

GRAMATURA 56, COMPRIMENTO 298,
LARGURA 203, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS CAPA
DURA/NUMERADO/SEM MARGENS

R$ 198,50 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

158562 60 Material CONSUMO 249369 LIVRO PROTOCOLO

LIVRO PROTOCOLO, MATERIAL PAPEL
OFF-SET, QUANTIDADE FOLHAS 50,
COMPRIMENTO 216, LARGURA 153,
TIPO CAPA DURA, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM FOLHAS PAUTADAS E
NUMERADAS SEQÜENCIALMENTE,

MATERIAL CAPA PAPELÃO, GRAMATURA
FOLHAS 54

R$ 251,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
Campus

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 520 Material CONSUMO 422194 LIXEIRA

LIXEIRA GRANDE COM PEDAL
Polipropileno de alta resistência e
design arrojado, indicadas áreas

alimentícias; tampa com sistema de
abertura/fechamento através de pedal

e armação de ferro, que promove a
vedação do coletor evitando a
dispersão de odores e a sua

contaminação por insetos, além de
evitar os riscos de contaminação;

capacidade 100 litros.

R$
1.136,40 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
Assistência ao

Educando

Para melhoria das
condições de

infraestrutura escolar
o Ifam Campus

Presidente Figueiredo
vem trabalhando para

disponibilizar
condições de uso

adequado por nossos
alunos, amenizando
assim a insegurança,
insalubridade. Porém,

apesar do grande
avanço deste Instituto
ainda há necessidade
de aquisição de alguns

materiais
permanentes para
assim atender com

qualidade adequadas
ao fornecimento de
alimentos para os

alunos desta
instituição. Nessa

perspectiva é que se
faz necessário a

aquisição de material
permanente que
permita o bom

desempenho das
atividades do

refeitório.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 355 Material CONSUMO 150260 LUMINÁRIA

Luminária de emergência 30 LEDs
bivolt. características: tipo led,

potência de 2W, altura 26,5cm, largura
8cm, comprimento 4cm, com parafuso
e bucha de fixação e adesivo de saída.

R$ 730,50 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico

158562 279 Material CONSUMO 318563 CONEXÃO
HIDRÁULICA

Luva branca rosqueável de 20mm
(1/2). R$ 24,20 Não Alta 01/06/2020 NÃO DAP

Justificativa: Aquisição
de materiais para fins

de reparos no
patrimônio do Instituto
de Educação, Ciência

e Tecnologia do
Amazonas campus

Presidente Figueiredo.

158562 95 Material CONSUMO 451999 LUVA CONEXÃO
LUVA CONEXÃO, MATERIAL

POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE,
TIPO COMPRESSÃO, BITOLA 75,

APLICAÇÃO REDE PREDIAL ÁGUA FRIA
R$ 272,50 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades de

manutenção da rede
hidráulica do Campus

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 281 Material CONSUMO 318563 CONEXÃO
HIDRÁULICA Luva de rosqueável de 20mm (1/2) R$ 24,20 Não Alta 01/01/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.

158562 521 Material CONSUMO 411989 LUVA PROTEÇÃO

LUVA MALHA DE AÇO – luva de
segurança confeccionada em malha de
aço inoxidável atóxico, de cinco dedos,

braceletes ajustáveis através de
presilhas e botões metálicos de

pressão no punho. Unidade. Tam. G

R$ 112,79 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
Assistência ao

Educando

Para melhoria das
condições de

infraestrutura escolar
o Ifam Campus

Presidente Figueiredo
vem trabalhando para

disponibilizar
condições de uso

adequado por nossos
alunos, amenizando
assim a insegurança,
insalubridade. Porém,

apesar do grande
avanço deste Instituto
ainda há necessidade
de aquisição de alguns

materiais
permanentes para
assim atender com

qualidade adequadas
ao fornecimento de
alimentos para os

alunos desta
instituição. Nessa

perspectiva é que se
faz necessário a

aquisição de material
permanente que
permita o bom

desempenho das
atividades do

refeitório.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 522 Material CONSUMO 411987 LUVA PROTEÇÃO

LUVA MALHA DE AÇO – luva de
segurança confeccionada em malha de
aço inoxidável atóxico, de cinco dedos,

braceletes ajustáveis através de
presilhas e botões metálicos de

pressão no punho. Unidade. Tam. M

R$ 112,79 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
Assistência ao

Educando

Para melhoria das
condições de

infraestrutura escolar
o Ifam Campus

Presidente Figueiredo
vem trabalhando para

disponibilizar
condições de uso

adequado por nossos
alunos, amenizando
assim a insegurança,
insalubridade. Porém,

apesar do grande
avanço deste Instituto
ainda há necessidade
de aquisição de alguns

materiais
permanentes para
assim atender com

qualidade adequadas
ao fornecimento de
alimentos para os

alunos desta
instituição. Nessa

perspectiva é que se
faz necessário a

aquisição de material
permanente que
permita o bom

desempenho das
atividades do

refeitório.

158562 93 Material CONSUMO 355664 LUVA SEGURANÇA

LUVA SEGURANÇA, MATERIAL
TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO,
TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO

PROTEÇÃO INDIVIDUAL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 70%
ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO

PIGMENTADA PVC NA PALMA

R$ 25,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material de proteção
para uso nas

atividades diárias no
almoxarifado

158562 94 Material CONSUMO 440318 LUVA SEGURANÇA

LUVA SEGURANÇA, MATERIAL
VAQUETA, APLICAÇÃO CONTRA
VIBRAÇÕES, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS POSSUI POLÍMERO COM
CÉLULAS INDIVIDUAIS DE AR, FORMA 5
DEDOS, MODELO CANO CURTO, TIPO

ANATÔMICA

R$ 77,50 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades relativas a

manutenção do
Campus

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 523 Material CONSUMO 435861 LUVA PROTEÇÃO

LUVA TÉRMICA, luva para altas
temperaturas - Luva de segurança

confeccionada em aramida, costurada
com linha de aramida, modelo mão de
gato com dois dedos, reforço na palma
com feltro e grafatex, /ra de reforço em

couro ignifugado entre o polegar e
indicador, punho cano longo. Com CA

(Cer/ficado de Aprovação MTE).

R$ 618,80 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
Assistência ao

Educando

Para melhoria das
condições de

infraestrutura escolar
o Ifam Campus

Presidente Figueiredo
vem trabalhando para

disponibilizar
condições de uso

adequado por nossos
alunos, amenizando
assim a insegurança,
insalubridade. Porém,

apesar do grande
avanço deste Instituto
ainda há necessidade
de aquisição de alguns

materiais
permanentes para
assim atender com

qualidade adequadas
ao fornecimento de
alimentos para os

alunos desta
instituição. Nessa

perspectiva é que se
faz necessário a

aquisição de material
permanente que
permita o bom

desempenho das
atividades do

refeitório.

158562 268 Material PERMANENTE 300676 LUXÍMETRO

LUXÍMETRO, TIPO DIGITAL / PORTÁTIL,
TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, FAIXA

MEDIÇÃO 20 A 20.000 LUX, APLICAÇÃO
MEDIÇÃO EM LUX E FOOTCANDLE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4

ESCALAS, CABO EXTENSÃO P/
FOTOCÉLULA SEPARADA

R$ 500,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação
de Eletrotécnica

Aula práticas no
laboratório de
eletrotécnica.

158562 208 Material CONSUMO 224394 FRUTA IN NATURA

MAÇÃ, de primeira qualidade, tipo
fuji/gala, vermelha, in natura,

apresentando grau de maturação, tal
que lhe permita suportar a

manipulação, o transporte e a
conservação em condições adequadas

para o consumo, com ausência de
sujidades, parasitos e larvas.

R$
3.840,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 166 Material CONSUMO 259668 MACARRÃO

MACARRÃO LONGO TIPO ESPAGUETE, a
base de farinha, massa com ovos,
embalagem em polipropileno, com
capacidade mínima de 500 g. Com

prazo de validade de 180 dias a contar
da entrega

R$
4.600,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 167 Material CONSUMO 217243 MACARRÃO

MACARRÃO, DO TIPO PARAFUSO, com
ovos, acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atóxico
transparente, contendo 500g, com

identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,

peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Isento de sujidades,

parasitas, larvas e material estranho.
Validade mínima de 12 (doze) meses a

contar da data de entrega.

R$
3.720,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 232 Material CONSUMO 366274 LEGUME IN NATURA

MACAXEIRA: Tipo: extra,
Características Adicionais: produto

próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em

vigor.

R$
1.500,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 430 Material CONSUMO 242281 MADEIRA
CONSTRUÇÃO

MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA
ANGELIM PEDRA, FORMATO

PONTALETE, COMPRIMENTO 4,
LARGURA 7, ESPESSURA 7,
ACABAMENTO APARELHADA

R$ 105,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 431 Material CONSUMO 245225 MADEIRA
CONSTRUÇÃO

MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA
ANGELIM PEDRA, FORMATO TÁBUA,

COMPRIMENTO 3, LARGURA 22,
ESPESSURA 3,50

R$ 500,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 432 Material CONSUMO 262525 MADEIRA
CONSTRUÇÃO

MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA
ANGELIM, FORMATO RIPA,

COMPRIMENTO 5, LARGURA 5,
ESPESSURA 2,50, APLICAÇÃO TELHADO

R$
1.500,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 433 Material CONSUMO 365523 MADEIRA
CONSTRUÇÃO

MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA
IPÊ, FORMATO VIGA, COMPRIMENTO
6,80, LARGURA 25, ESPESSURA 25

R$
1.200,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 429 Material CONSUMO 238516 MADEIRA
CONSTRUÇÃO

MADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA
MAÇARANDUBA, FORMATO CAIBRO,
COMPRIMENTO 3, LARGURA 7,60,

ESPESSURA 7,60
R$ 900,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 220 Material CONSUMO 241693 MAIONESE
MAIONESE. Tipo: tradicional, aplicação:
uso culinário, com prazo de validade de

6 meses a partir da entrega.
R$ 830,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 301 Material CONSUMO 311717 MALETA
FERRAMENTAS

MALETA FERRAMENTAS, MATERIAL
ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 330,

LARGURA 160, ALTURA 46,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

INTERIOR EMBORRACHADO

R$ 300,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de
Mecânica

Utilizado nas aulas
práticas de

laboratórios.

158562 207 Material CONSUMO 229331 FRUTA IN NATURA

MAMÃO in natura, apresentando
maturação média (de vez), polpa firme
ao toque, sem apresentar avarias de

casca, procedente de espécie genuína
e sã, fresca, sem apresentar avarias de

casca. Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica matéria

terrosa, sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa, livre de

enfermidades, insetos, parasitas e
larvas

R$
4.500,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 360 Material PERMANENTE 150391 MÁQUINA FABRICAR
GELO

MÁQUINA FABRICAR GELO, NOME
MÁQUINA FABRICAR GELO

R$
22.000,00 Sim Alta 06/03/2020 NÃO

COORDENAÇÃO
DE ENGENHARIA

DE
AQUICULTURA

AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO PARA O

LABORATÓRIO DE
ALIMENTOS PARA
AULAS PRÁTICAS E

EXPERIMENTOS

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 216 Material CONSUMO 17310 MARGARINA

MARGARINA com sal, com 80% de teor
de gordura, refrigerado, não rançoso,

acondicionado em embalagem
resistente de polietileno, contendo
250g. Contendo na embalagem a

identificação do produto, marca do
fabricante, validade, data de

embalagem, peso líquido e selo de
inspeção do órgão competente.

Validade mínima de 06 (seis) meses a
contar da data da entrega.

R$
3.640,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 209 Material CONSUMO 224411 FRUTA IN NATURA

MELANCIA in natura, com grau de
maturação adequado para o consumo,
casca firme sem avarias, polpa firme

de coloração vermelha com aparência
fresca e macia, procedente de espécie
genuína e sã, fresca. Isento de lesões

de origem física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou corpos

estranhos aderidos à superfície
externa, livre de enfermidades, insetos,

parasitas e larvas.

R$
4.200,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 446 Material PERMANENTE 254670
MESA

MANIPULAÇÃO /
PREPARAÇÃO
ALIMENTOS

MESA MANIPULAÇÃO / PREPARAÇÃO
ALIMENTOS, MATERIAL TAMPO AÇO
INOXIDÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA

AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,90,
LARGURA 0,90, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM RODÍZIO

R$
1.200,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 503 Material PERMANENTE 44032 MICROFONE MICROFONE, NOME MICROFONE R$
2.400,00 Não Alta 30/04/2020 NÃO departamento

de ensino
Para utilização nos
eventos de ensino,

pesquisa e extensão

158562 168 Material CONSUMO 279262 MILHO

MILHO AMARELO/BRANCO PARA
MUNGUNZÁ–Milho seco processado em
grãos crus, inteiros, para o preparo de
mungunzá, com aspectos, cor, cheiro e

sabor próprio livre de fertilizantes,
sujidades, parasitas, larvas e detritos
animais ou vegetais, acondicionados

em saco plástico resistente A
embalagem deve conter a validade de
no mínimo 06 a 01 ano. Pct com 500

Gramas.

R$
3.060,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 169 Material CONSUMO 223106 MILHO EM
CONSERVA

MILHO EM CONSERVA, ingredientes:
grãos de milho verde cozidos, prazo

validade: 2 anos, aplicação:
alimentação

R$
2.400,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 271 Material PERMANENTE 450331 MÓDULO
ELETRÔNICO

MÓDULO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO
PROGRAMAÇÃO EM CLP, USO

LABORATÓRIO, TIPO 6 ENTRADAS AC
100-240V/1.3mA. 4 SAÍDAS AC

240V/8A. Alimentação 100/240V/90mA.
DISPLAY LCD. Com Cabo de

programação USB.

R$
1.600,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação

de Eletrotécnica

Viabilização de aulas
práticas para a
disciplina de

"Controladores
Lógicos

Programáveis".

158562 264 Material PERMANENTE 235153 MULTÍMETRO

MULTÍMETRO DIGITAL, TENSÃO 1.000,
TENSÃO AC 750, CORRENTE DC 20,

CORRENTE AC 20, RESISTÊNCIA 2000
Ohms, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
DISPLAY DIGITAL/CAPACITÂNCIA (máx.

200 micro. Faraday e min. 20 nano
Faraday)/TESTE DE DIODO/Indultância

de 2 mH a 20 H/

R$
2.040,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação

de Eletrotécnica
Aulas práticas no

laboratório de
eletrotécnica

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 170 Material CONSUMO 218011 ÓLEO VEGETAL
COMESTÍVEL

ÓLEO DE SOJA, envasado em garrafa
plástica resistente transparente, ou

lata contendo 900 ml, com
identificação na embalagem (rótulo)
dos ingredientes, valor nutricional,

peso, fornecedor, data de fabricação e
validade. Validade mínima de 12 (doze)

meses a contar da data de entrega

R$
3.150,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 511 Material PERMANENTE 1791 ÔNIBUS

ÔNIBUS, NOME ONIBUS, Ônibus Rural
Escolar - ORE 3: ônibus com

comprimento total máximo de 11.000
mm, capacidade de carga ú;l líquida de
no mínimo 4.000 kg, com capacidade

mínima de 59 (cinquenta e nove)
estudantes sentados, mais o condutor,

e deve ser equipado com disposi;vo
para transposição de fronteira, do ;po
poltrona móvel (DPM), para embarque

e desembarque de estudante com
deficiência, ou com mobilidade
reduzida, que permita realizar o
deslocamento de uma, ou mais

poltronas, do salão de passageiros, do
exterior do veículo, ao nível do piso

interno.

R$
600.000,00 Sim Alta 24/08/2020 NÃO direção geral

O campus Presidente
Figueriedo está

localizado na sede do
município(km 107), no
entanto temos alunos
residentes no distrito
de balbina na am 240

distante 78 km do
campus, bem como
alunos residentes no
km 189 da br 174,
dentre os vários

ramais ao longo da
estrada. Temos

enfrentado
dificuldades pois

contamos com o apoio
da rede municipal e

estadual para o
transporte que por

diversa vezes
suspendeu o

transporte dos alunos.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 181 Material CONSUMO 218083 CONDIMENTO

ORÉGANO DESIDRATADO _Constituído
de folhas acompanhadas ou não de

pequenas unidades florais, sãs, secas e
limpas, acondicionado em saco de

polietileno, íntegro, atóxico, resistente,
vedado hermeticamente e limpo A

embalagem deverá conter
externamente os dados de

identificação e procedência, número do
lote, data de fabricação, data de

validade, quantidade do produto. O
produto deverá apresentar validade
mínima de 6 (seis) meses a partir da

data de entrega na unidade
requisitante. De acordo com a rdc

n°276/2005. Pct com 100g

R$ 410,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 212 Material CONSUMO 216779 ´OVO´

OVO DE GALINHA Classe A, branco ou
marrom, cartelas contendo 30

unidades, com identificação do produto
e prazo de validade. Sem apresentar
mau cheiro, rachaduras em sua casca
exterior, sendo provenientes de aves

sadias.

R$
8.500,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 338 Material PERMANENTE 41599 QUADRO
DISTRIBUIÇÃO

Painel de distribuição com barramento
trifásico 225A para 54 disjuntores DIN
de sobrepor Características técnicas o

QGBT: Quadro de Força e Luz com
barramento trifásico 225A para 54

disjuntores DIN, de sobrepor, e espaço
específico para quatro (04) DPS.

Tensão de Operação: 127V / 220V /
380V / 440V; Classe de Tensão: 690V;

Correntes: até 225 Ampères;
Frequência de Operação: 50Hz ou

60Hz; Barramentos: com termocontrátil
ou pintado Grau de Proteção: até IP54.
Tipo do Barramento: Trifásico, barras
de cobre. Corrente do barramento:
225A Quantidade de Circuitos: 54

Projetado para montagem com todas as
marcas de disjuntores existentes no
mercado. Para disjuntor geral tipo

caixa moldada DRX ou DPX. Tipo de
encaixe dos disjuntores: Trilho DIM
(35mm) Dimensões: Altura: 90 cm

Largura: 50 cm
Comprimento/profundidade: 20 cm

Fecho Fenda Pino de aterramento Pino
metálico nas dobradiças Porta com
borracha de vedação Porta e corpo

pintado na cor bege RAL 7032 Placa de
montagem pintado na cor laranja RAL
2008. Quadro em chapa de aço com

tratamento anticorrosivo (desengraxe e
fosfatização). Acabamento: pintura
eletrostática a pó à base de resina

epóxi. Superior ou compatível a
MORATORI, CEMAR, BRUM, SIEMENS.

R$
9.286,72 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 182 Material CONSUMO 243206 PÃO

PÃO FRANCÊS, 50 gramas. Produto
obtido pela cocção, em condições

técnicas e higiênicosanitárias
adequadas, preparado com farinha de
trigo, fermento biológico, sal, açúcar,

margarina, podendo conter outros
ingredientes, desde que declarados e

aprovados pela ANVISA

R$
12.267,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 66 Material CONSUMO 427322 PAPEL A4
PAPEL A4, MATERIAL CELULOSE

VEGETAL, APLICAÇÃO IMPRESSORA
LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA

75, COR BRANCA

R$
2.074,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso no
setor administrativo ,e

no setor de ensino
para aplicar provas e

documentos

158562 88 Material CONSUMO 386955 PAPEL AUTO-
ADESIVO

PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL
PLÁSTICO, COR INCOLOR, GRAMATURA
60, COMPRIMENTO 25, LARGURA 450,

ACABAMENTO SUPERFICIAL BRILHANTE
R$ 520,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus e uso na

biblioteca

158562 247 Material CONSUMO 324104 PAPEL AUTO-
ADESIVO

PAPEL AUTO-ADESIVO, MATERIAL
PLÁSTICO, TIPO CONTACT, COR

INCOLOR, GRAMATURA 180, LARGURA
660, ACABAMENTO SUPERFICIAL

FOSCO, COMPRIMENTO FOLHA 960,
TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE

R$ 39,80 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

Faz parte dos serviços
de uma biblioteca,

preservar e manter a
conservação dos

documentos
bibliográficos, e dessa
forma disponibilizar

documentos em bom
estado de

conservação. Devido
ao manuseio
constante dos
documentos, é

necessário que os
mesmos passem por

um processo de
restauração e

conservação, por isso
a solicitação desse

item.

158562 67 Material CONSUMO 379125 PAPEL COUCHÊ
PAPEL COUCHÊ, MATERIAL CELULOSE
VEGETAL, COR BRANCA, GRAMATURA
180, COMPRIMENTO 297, APLICAÇÃO
IMPRESSORA LASER, LARGURA 297

R$ 795,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso no
setor de ensino para

impressão de
diplomas e
certificados

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 389 Material CONSUMO 425257 PAPEL DE FILTRO
PAPEL DE FILTRO, TIPO PARA

GERMINAÇÃO, DIMENSÕES CERCA DE
30 X 40, ADICIONAL PH NEUTRO

R$ 875,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 69 Material CONSUMO 284234 PAPEL
FOTOGRÁFICO

PAPEL FOTOGRÁFICO, TIPO BRILHANTE,
LARGURA 210, COMPRIMENTO 297,

USO IMPRIMIR FOTOGRAFIA DIGITAL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DE

ALTA DEFINIÇÃO/PARA IMPRESSORA
JATO TINTA, GRAMATURA 180

R$ 636,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

MATERIAL PARA USO
NA SECRETARIA DO

CAMPUS PARA
IMPRESSÃO DOS
CERTIFICADOS E

DIPLOMAS

158562 304 Material CONSUMO 357434 PAQUÍMETRO
DIGITAL

PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL AÇO
INOXIDÁVEL TEMPERADO ALTA

RESISTÊNCIA, RESOLUÇÃO 0,01,
PRECISÃO +/- 0,02, LEITURA 7,00,

APLICAÇÃO MEDIÇÃO
EXTERNA/INTERNA SERVIÇOS

PESADOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA SR-
44, CAPACIDADE 500

R$
1.200,00 Sim Alta 03/02/2020 NÃO Coordenação de

Mecânica
Utilizado nas aulas

práticas de
laboratórios.

158562 70 Material CONSUMO 429424 PASTA ARQUIVO

PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO
PRENSADO, TIPO REGISTRADORA AZ,

LARGURA 290, ALTURA 345, LOMBADA
70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

FERRAGEM NIQUELADA DE ALAVANCA
ALTA PRECISÃO

R$ 516,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nos
serviços

administrativos para
arquivar processos do
interesse do Campus

158562 77 Material CONSUMO 406286 PASTA ARQUIVO

PASTA ARQUIVO, MATERIAL
POLIPROPILENO, LARGURA 220,

ALTURA 334, LOMBADA 18,
GRAMATURA 120, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS 3 MODELO ´L´ /
TRANSPARENTE

R$ 94,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativa do
Campus

158562 71 Material CONSUMO 413889 PASTA ARQUIVO

PASTA ARQUIVO, MATERIAL
POLIPROPILENO, TIPO REGISTRADORA

AZ, LARGURA 284, ALTURA 317,
LOMBADA 55, COR AZUL ROYAL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2

PRENDEDOR INTERNO, FERRAGEM
NIQUELADA, ALAVANCA

R$ 396,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 513 Material CONSUMO 360093
PEÇA / ACESSÓRIO -

IMPRESSORA /
COPIADORA

PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA /
COPIADORA, TIPO CORREIA DO BELT,

APLICAÇÃO IMPRESSORA PLOTER
correia para plotter compatível com HP

Designjet 4000 - 42 polegadas

R$ 700,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
coordenação do

curso de
desenvolvimento

de sistemas

Substituição de
correia danificada,

para funcionamento
do equipamento.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 227 Material CONSUMO 325661 ´CARNE FRANGO´

PEITO DE FRANGO. Carne de ave in
natura, tipo animal: frango, tipo corte:
peito, apresentação: cortada em tiras,
estado de conservação: congelado(a),
Processamento: sem pele, sem osso

R$
19.240,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 185 Material CONSUMO 223080 ´PEIXE EM
CONSERVA´

PEIXE EM CONSERVA, variedade:
sardinha, apresentação: descabeçada e

eviscerada, meio de cobertura: com
óleo comestível LATA

R$
41.400,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 426 Material CONSUMO 224602 PENEIRA

PENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL
BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO,

TIPO MALHA FINA, DIÂMETRO 55,
APLICAÇÃO AREIA GROSSA/CAFÉ EM

GRÃOS/AREIA MÉDIA/FEIJÃO

R$ 75,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 427 Material CONSUMO 224604 PENEIRA

PENEIRA, MATERIAL AÇO, MATERIAL
BORDA MADEIRA, FORMATO REDONDO,

TIPO MALHA GROSSA, DIÂMETRO 55,
APLICAÇÃO AREIA GROSSA/CAFÉ EM

GRÃOS/AREIA MÉDIA/FEIJÃO

R$ 15,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 210 Material CONSUMO 226271 LEGUME IN NATURA

PEPINO comum ou caipira, de primeira
qualidade, in natura, apresentando

grau de maturação, tal que lhe permita
suportar a manipulação, o transporte e

a conservação em condições
adequadas para o consumo, com
ausência de sujidades, parasitos e

larvas

R$
2.520,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 78 Material CONSUMO 292274 PERFURADOR
PAPEL

PERFURADOR PAPEL, MATERIAL FERRO
FUNDIDO, TIPO MESA, TRATAMENTO

SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI,
CAPACIDADE PERFURAÇÃO 70,

FUNCIONAMENTO MANUAL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FURO

REDONDO, QUANTIDADE FUROS 2

R$ 79,50 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativa do
campus

158562 482 Material CONSUMO 409776 PESA FILTRO
PESA FILTRO, MATERIAL VIDRO,

CAPACIDADE CERCA DE 50, FORMATO
FORMA ALTA, ACESSÓRIOS COM

ROLHA DE VIDRO
R$ 75,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 438 Material PERMANENTE 239487 PIA

PIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
COMPRIMENTO 220, LARGURA 70,

QUANTIDADE CUBAS 2, COMPRIMENTO
CUBAS 65, LARGURA CUBAS 50,

PROFUNDIDADE CUBAS 40,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

CONE PARA DETRITOS

R$ 700,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 489 Material CONSUMO 322757 PILHA
PILHA, TAMANHO MÉDIA, SISTEMA

ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO
NOMINAL 9

R$ 577,70 Não Alta 31/12/2020 NÃO
Laboratórios

Multidisciplinar e
Recursos

Pesqueiros

A aquisição de
materiais/objetos

desta demanda visa a
atender as

necessidades dos
Laboratórios

Multidisciplinar e de
Recursos Pesqueiros,

em função da
obrigatoriedade de

realizar análises físico-
químicas e armazenar
produtos químicos de
forma segura, a fim de

resguardar a
segurança dos alunos
e servidores, prática

indispensável nas
atividades de rotina

dos laboratórios.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 43 Material CONSUMO 241539 PILHA
PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO

ALCALINA, MODELO AA, TENSÃO 1,5,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO

RECARREGÁVEL
R$ 200,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Departamento
de Processos

Industriais

Para manutenção dos
medidores analógicos

e digitais.

158562 44 Material CONSUMO 246685 PILHA
PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO

ALCALINA, MODELO AAA, TENSÃO 1,5,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO

RECARREGÁVEL
R$ 200,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Departamento
de Processos

Industriais

Para manutenção dos
equipamentos

analógicos e digitais.

158562 183 Material CONSUMO 218088 CONDIMENTO PIMENTA DO REINO. apresentação pó,
tipo branca. R$ 487,50 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 233 Material CONSUMO 398582 VERDURA IN
NATURA

PIMENTA: Espécie: de cheiro, Tipo:
extra, Características Adicionais:
produto próprio para consumo

humano, acondicionado em
embalagem apropriada, tudo em

conformidade com a legislação em
vigor.

R$
1.170,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 211 Material CONSUMO 228762 LEGUME IN NATURA PIMENTÃO. de 1ª qualidade; - livre de
fungos; tamanho de médio a grande R$ 806,40 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 479 Material CONSUMO 437386 PINÇA
LABORATÓRIO

PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO
INOX, TIPO PONTA PONTA CURVA,

COMPRIMENTO CERCA DE 15
R$ 56,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 478 Material CONSUMO 420484 PINÇA
LABORATÓRIO

PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL
METAL, MODELO CASTALOY,
APLICAÇÃO PARA BURETA,

COMPRIMENTO CERCA DE 25,
ADICIONAL COM MUFA

R$ 195,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 480 Material CONSUMO 440497 PINÇA
LABORATÓRIO

PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL
METAL, MODELO CASTALOY,
APLICAÇÃO PARA BURETA,

COMPRIMENTO CERCA DE 25,
ADICIONAL DUPLA E COM MUFA

R$ 275,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 477 Material CONSUMO 428968 PINÇA
LABORATÓRIO

PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL
METAL, MODELO TENAZ, APLICAÇÃO
PARA CADINHO, TIPO PONTA PONTA
CURVA, COMPRIMENTO CERCA DE 22

R$ 56,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 278 Material CONSUMO 57525 PINCEL PINTURA
PREDIAL Pincel de 25 mm R$ 20,40 Não Alta 01/06/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.

158562 277 Material CONSUMO 57525 PINCEL PINTURA
PREDIAL Pincel de 50mm R$ 93,70 Não Alta 01/06/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 249 Material CONSUMO 368646 PINCEL DESENHO
PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO

MADEIRA, TIPO PONTA CHATO,
MATERIAL CERDA PELO ANIMAL,

TAMANHO 20
R$ 34,07 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

Faz parte dos serviços
de uma biblioteca,

preservar e manter a
conservação dos

documentos
bibliográficos, e dessa
forma disponibilizar

documentos em bom
estado de

conservação. Devido
ao manuseio
constante dos
documentos, é

necessário que os
mesmos passem por

um processo de
restauração e

conservação, por isso
a solicitação desse

item.

158562 79 Material CONSUMO 364608 PINCEL MARCADOR
PERMANENTE CD

PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD,
MATERIAL PLÁSTICO, COR TINTA AZUL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA À
BASE DE ÁLCOOL, PONTA CHANFRADA

R$ 12,50 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativa do
campus

158562 122 Material CONSUMO 57525 PINCEL PINTURA
PREDIAL

PINCEL PINTURA PREDIAL, NOME
PINCEL DE PINTURA PREDIAL 2

POLEGADAS
R$ 69,90 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção das
instalações do

Campus

158562 80 Material CONSUMO 447943
PINCEL QUADRO

BRANCO /
MAGNÉTICO

PINCEL QUADRO BRANCO /
MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO,

MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA
DESCARTÁVEL, COR AZUL,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA
DE 2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-

ASFIXIANTE

R$ 436,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para us nas
atividades dos

docentes no uso diário
em sala de aula e uso

administrativos

158562 81 Material CONSUMO 447944
PINCEL QUADRO

BRANCO /
MAGNÉTICO

PINCEL QUADRO BRANCO /
MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO,

MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA
DESCARTÁVEL, COR PRETA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA
DE 2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-

ASFIXIANTE

R$ 360,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades dos
docentes nas

atividades diárias em
sala de aula e

atividades
administrativa

158562 82 Material CONSUMO 447945
PINCEL QUADRO

BRANCO /
MAGNÉTICO

PINCEL QUADRO BRANCO /
MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO,

MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA
DESCARTÁVEL, COR VERMELHA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA
DE 2,5MM DE DIÂMETRO/TAMPA ANTI-

ASFIXIANTE

R$ 360,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso dos
docentes em

atividades dirias ,e
nas atividades

administrativas do
campus

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 486 Material CONSUMO 322163 PINTO CORTE
PINTO CORTE, RAÇA CAIPIRÃO, IDADE

1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
MISTO

R$ 450,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 469 Material CONSUMO 414251 PIPETA
PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA,

CAPACIDADE 10, MATERIAL VIDRO,
ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL

R$ 95,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 468 Material CONSUMO 414249 PIPETA
PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA,

CAPACIDADE 2, MATERIAL VIDRO,
ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL

R$ 32,50 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 470 Material CONSUMO 414252 PIPETA
PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA,

CAPACIDADE 20, MATERIAL VIDRO,
ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL

R$ 112,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 472 Material CONSUMO 414266 PIPETA
PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA,

CAPACIDADE 5, MATERIAL VIDRO,
ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL

R$ 40,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 471 Material CONSUMO 414253 PIPETA
PIPETA, TIPO VOLUMÉTRICA,

CAPACIDADE 50, MATERIAL VIDRO,
ESGOTAMENTO ESGOTAMENTO TOTAL

R$ 73,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 467 Material CONSUMO 409534 PIPETADOR
PIPETADOR, MATERIAL BORRACHA,
TIPO MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 50,
AJUSTE TIPO PERA, COMPONENTES*

COM 3 VIAS
R$ 240,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 465 Material CONSUMO 408655 PIPETADOR
PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO
MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 10, AJUSTE

TIPO ROLDANA
R$ 260,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 466 Material CONSUMO 408656 PIPETADOR
PIPETADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO
MANUAL, CAPACIDADE ATÉ 25, AJUSTE

TIPO ROLDANA
R$ 180,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 537 Material CONSUMO 150651 PLACA
SINALIZADORA PLACAS DIVERSAS DE SINALIZAÇÃO R$ 750,00 Não Alta 30/04/2020 NÃO

Departamento
de

Administração e
Planejamento

iDENTIFICAR SALAS E
AMBIENTES

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 241 Material PERMANENTE 202093 PORTA-ETIQUETA
PORTA-ETIQUETA, MATERIAL PLÁSTICO,

COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200,
LARGURA 100

R$ 761,70 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

O item solicitado serve
de apoio

organizacional para o
setor, pois auxilia na
parte de organização

do material
bibliográfico. Serve
para sinalização dos

documentos
bibliográficos nas

estantes do acervo
pois os mesmos
precisam estar
disponíveis de

maneira padronizada
e acessível.

158562 404 Material CONSUMO 219545 PRANCHETA
DESENHO

PRANCHETA DESENHO, ESTRUTURA
TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO

SUPERFICIAL ANTI-FERRUGINOSO
FOSFATIZANTE, ESPESSURA TAMPO 15,

MATERIAL TAMPO MELAMÍNICO,
INCLINAÇÃO TAMPO 820/720,

ACABAMENTO TAMPO BORDAS
MADEIRA MACIÇA ENVERNIZADA,

ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA
TINTA ELETROSTÁTICA EPOXI PÓ

HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS FIXAÇÃO ESTRUTURA
PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE

R$ 17,50 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 86 Material CONSUMO 356685 PRANCHETA
PORTÁTIL

PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL
ACRÍLICO, COMPRIMENTO 330,

LARGURA 216, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM PRENDEDOR METAL

PARTE SUPERIOR

R$ 149,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 502 Material PERMANENTE 150590 PRATELEIRA PRATELEIRA, NOME PRATELEIRA R$
4.000,00 Não Alta 01/03/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

Necessidade de
organização dos

materiais no
almoxarifado

158562 402 Material CONSUMO 219580 PRISMA PARA
TOPOGRAFIA

PRISMA PARA TOPOGRAFIA, MATERIAL
AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO

RESINA, TIPO ROSCA INTERCAMBIÁVEL,
COR ADAPTADOR LARANJA,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
ADAPTADOR BAIONETA E

ALINHAMENTO EIXO VERTICAL

R$ 40,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
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externos
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aquisição

FL. 140 / 185



158562 89 Material PERMANENTE 150675 PROJETOR
MULTIMÍDIA

PROJETOR MULTIMÍDIA, NOME
PROJETOR MULTIMÍDIA

R$
10.500,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO DEPE

O referido projetor é
necessário para que o

professor possa
ministrar suas aulas,
fazer atividades com

os alunos que
necessitem esse tipo
de instrumento, uma

vez que os que a
instituição possuí não
são suficientes para os
professores, ou estão
obsoletos no que diz
respeito a entrada de

conexão ao
computador.

158562 136 Material CONSUMO 245598 PROTEÍNA
TEXTURIZADA SOJA

PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA.
texturizada, tipo caramelo, granulada,
com aroma característico, isento de

sujidades, parasitas ou qualquer
material estranho. A embalagem deve
conter: data de validade, identificação

da marca, número do lote,
procedência, composição.

R$
6.250,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

PROTETOR (DPS) DE EQUIPAMENTOS
ELETROELETRÔNICOS E LINHAS

TELEFÔNICAS VIA RJ 11. Características
técnicas: Linha de energia Proteção:

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição

FL. 141 / 185



158562 351 Material CONSUMO 107468

PROTETOR CONTRA
SURTO

TRANSITORIO
ELETRICO - RAIOS /

DESCARGA
ATMOSFERICA

Linha-Neutro / Linha-Linha / Linha-Terra
/ Neutro-Terra Tensão nominal de

operação – UO: 127 / 220 V @50 / 60
Hz Corrente de carga máxima – IL: 10 A
Potência máxima – Wmax: 1270 / 2200

W Máxima tensão de operação
continua – Uc: 175 Vca / 350 Vcc

Corrente de descarga máxima – Imax:
4,5 kA @8 / 20 µs (L-L ou L-N)) Corrente
de descarga total – Itotal: 9 kA Tensão
em circuito aberto: 6 kV Tecnologia de
proteção: Varistor óxido de zinco (MOV)

Conexão de entrada: Plugue 2 P + T
(ABNT NBR 14136) 10 A Conexão de
saída: Tomada 2 P + T (ABNT NBR

14136) 10 A Sinalização: Através de
LED Tempo típico de resposta: 25 ƞs

Telefonia; Tensão nominal de operação
– UO: Conforme sinal Corrente de carga

máxima – IL: 100 mA Corrente de
descarga máxima – Imax: 10 A Máxima
tensão de operação continua – Uc: 175

Vca / 255 Vcc Conexão de entrada:
Modular Jack (RJ 11) Fêmea Conexão
de saída: Modular Jack (RJ 11) Fêmea

Tecnologia de proteção: Centelhador a
gás (GDT) Tempo típico de resposta:

100 ƞs Geral; Temperatura de
operação: - 40 °C... + 70 °C

Acondicionamento: Caixa plástica não
propagante a chamas Peso: 76 g

Dimensões: 90 x 76 x 42,9 mm (C x L x
A) Classe: III Cor: Transparente

Aplicação: Carregadores de
smartphones, tablets e notebooks /

computadores, DVDs, blu-rays,
receivers, aparelhos de som,
videogames, home theaters,
impressoras, multifuncionais,

televisores, equipamentos conectados
a cabos RJ 11. Equivalente ou Superior

a: Intelbras, Clamper, Sulton

R$ 520,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

possuir o maior índice
ceráunico do Brasil

(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)
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de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
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contratação ou

aquisição
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158562 334 Material CONSUMO 107468

PROTETOR CONTRA
SURTO

TRANSITORIO
ELETRICO - RAIOS /

DESCARGA
ATMOSFERICA

PROTETOR (DPS) DUPLO PARA
EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS

Características técnicas: Proteção:
Linha-Neutro / Linha-Linha / Linha-Terra

/ Neutro-Terra Tensão nominal de
operação – UO: 127 / 220 V @50 / 60

Hz Corrente de carga máxima – IL: 10 A
Potência máxima – Wmax: 1270 / 2200

W Máxima tensão de operação
continua – Uc: 175 Vca / 350 Vcc

Corrente de descarga máxima – Imax:
4,5 kA @8 / 20 µs (L-L ou L-N)) Corrente
de descarga total – Itotal: 9 kA Tensão
em circuito aberto: 6 kV Tecnologia de
proteção: Varistor óxido de zinco (MOV)

Classe: III Plugue/tomada no padrão
brasileiro três pinos ( 2P + T) Conexão
de entrada: Plugue 2 P + T (ABNT NBR

14136) 10 A Conexão de saída: 2
Tomadas 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10
A Sinalização: Através de LED Tempo
típico de resposta: 25 ƞs Dimensões:
89,9 x 42,9 x 76 mm (C x L x A) Peso

aproximado: 83,5 g Tecnologia:
Varistores de Óxido Metálico (MOV)

Temperatura de operação: - 40 °C... +
70 °C Acondicionamento: Caixa plástica

não propagante a chamas Cor:
Transparente Informações adicionais:
Dispositivo de Proteção contra Surtos
(DPS) de Classe III, capaz de oferecer

proteção a até dois aparelhos
conectados à rede elétrica

simultaneamente. Disponível na versão
transparente e com sinalização de
status através de LED, oferece um

visual diferenciado e tecnológico aos
ambientes residenciais e corporativos.
Equivalente ou Superior a: CLAMPER,

SCHENEIDER, ABB, SIEMENS, SOPRANO

R$
1.247,70 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

sistemas eletrônicos
pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
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tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 540 Material CONSUMO 336573

PROTETOR CONTRA
SURTO

TRANSITORIO
ELETRICO - RAIOS /

DESCARGA
ATMOSFERICA

PROTETOR CONTRA SURTO
TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS /

DESCARGA ATMOSFERICA, FIXAÇÃO EM
CAIXA MOLDADA, INSTALAÇÃO

ACOPLÁVEL POR ENGATE DIRETO A
QUADROS DE DISTRIBUI,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ LED
SINALIZADOR DE DEFEITO, CORRENTE
MÁXIMA SURTO 40, NORMAS TÉCNICAS
PADRÃO NEMA, TIPO CLAMPER - USO

NA REDE DE ETHERNET

R$
4.000,00 Não Alta 16/03/2020 NÃO CGTI

Os equipamentos
serão utilizados para
proteção do sistema
de rede de internet,
pois o campus tem

sofrido com descargas
atmosféricas que tem
provocado a queima
de diversos bens de
informática. Sendo

assim, a aquisição de
protetores de surtos
para instalação na

rede de ethernet se
faz necessário,

visando a garantia dos
serviços de

informática no
campus.

158562 335 Material CONSUMO 107468

PROTETOR CONTRA
SURTO

TRANSITORIO
ELETRICO - RAIOS /

DESCARGA
ATMOSFERICA

Protetor Eletrônico de 6 Tomadas
Características: -Régua Extensora com

protetor elétrico. -Aplicação: Uso
residencial, escritórios e uso

profissional. - Gabinete Metálico -
Preto; - Corrente Máxima - 10A; -
Tensão Máxima - 250V~ - Seção

Nominal - 1,50mm² -Filtro de linha com
fusível. -Número de tomadas: 6

tomadas novo padrão. - Protetor contra
surtos: Varistor 4500A (92J). -

Comprimento do Cabo de Energia: 5
metros. -Quantidade de Pólos: 3 pólo(s)

-Tipos de Pólos: 2P +Terra -Potência
nominal suportada: 2200VA -Norma
Técnica NBR NM 247 5 CABO e NBR

14136 2002 Plugue Tomada
Características adicionais: - Chave liga-

desliga com sinalização luminosa -
Proteção contra surto de tensão:

Atuação rápida através de varistor -

R$
1.099,80 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total
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(R$)
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externos
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Renovação

de
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contratação ou
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Multivoltagem: Opera em redes 115V-
127V ou 220V. - Fusível reserva; -

Fusível externo: Eficiente proteção -
Gancho para fixação: Ideal para fixação
em paredes e bancadas - comprimento

do cabo de força mínimo de 5m; -
certificado pelo INMETRO. Proteções

contra: - surtos de tensão; -
sobrecarga; - curto-circuito; - Em

conformidade com a norma ABNT NBR
14136. - Garantia: 3 meses de garantia
Equivalente ou Superior a: RAGTECH,

SMS, MULTILASER, CLAMPER.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 422 Material PERMANENTE 231314 PULVERIZADOR
COSTAL MANUAL

PULVERIZADOR COSTAL MANUAL,
MATERIAL TANQUE POLIETILENO,

CAPACIDADE TANQUE 20, PESO BRUTO
MÁXIMO 31,50, APLICAÇÃO

PULVERIZAÇÃO DE GASES E LÍQUIDOS

R$ 90,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)
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externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 423 Material PERMANENTE 245546 PULVERIZADOR
COSTAL MANUAL

PULVERIZADOR COSTAL MANUAL,
MATERIAL TANQUE POLIETILENO,

CAPACIDADE TANQUE 5, PESO BRUTO
MÁXIMO 8, APLICAÇÃO PULVERIZAÇÃO

DE GASES E LÍQUIDOS

R$ 75,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 217 Material CONSUMO 216791 REQUEIJÃO
QUEIJO (REQUEIJÃO), origem: de vaca,
variedade: requeijão, apresentação:

cremoso
R$

3.150,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 184 Material CONSUMO 216800 ´QUEIJO´
QUEIJO RALADO, ingredientes: queijo

parmezon, material embalagem: papel
metálico, tipo conservante: ácido

sórbico, aplicação: culinária industrial.

R$
2.800,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 488 Material CONSUMO 239350 RAÇÃO
CONCENTRADA AVE

RAÇÃO CONCENTRADA AVE,
INGREDIENTES FARELO DE

SOJA/FARINHAS DE PEIXE,DE CARNE E
OSSO/, APLICAÇÃO FRANGO DE CORTE

NA FASE FINAL, DOSAGEM
COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA -

MÍNIMO 38%

R$ 800,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 487 Material CONSUMO 279821 RAÇÃO ANIMAL

Ração inicial frango, componentes:
milho moído, farelo: soja, trigo, farinha:

peixe,, dosagem mínima proteína
bruta: 22 per, dosagem máxima cálcio:

6,00 per, dosagem mínima fósforo:
0,45 per, características adicionais:

matéria fibrosa máxima 6,00 %

R$ 200,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 372 Material CONSUMO 218096 RAÇÃO ANIMAL

RAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES
PROTEINA BRUTA, APLICAÇÃO FASE

CRESCIMENTO, TERMINAÇÃO,
DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA

BRUTA-MIN 28%, APRESENTAÇÃO
EXTRUSADA, CARACTERÍSTICA
ADICIONAIS PELETES 6 A 8MM

R$
3.300,00 Não Alta 10/04/2020 NÃO DIREÇÃO GERAL

Alimento para peixes
nos laboratórios e

estações
experimentais em

instituições parceiras.

158562 369 Material CONSUMO 232102 RAÇÃO PEIXE

RAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES
PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE

INICIAL DESENVOLVIMENTO, DOSAGEM
COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-

MIN.32%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA

R$
3.000,00 Não Alta 21/02/2020 NÃO DEPE

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO
PARA NUTRIÇÃO DE

PEIXES NOS
LABORATÓRIOS DO

IFAM E INSTITUIÇÕES
PARCEIRAS ONDE SÃO

REALIZADOS
EXPERIMENTOS

158562 30 Material CONSUMO 230458 REATOR LÂMPADA

REATOR LÂMPADA, QUANTIDADE
LÂMPADAS 1, POTÊNCIA LÂMPADA 20,
COMPRIMENTO 128, LARGURA 63,80,

ALTURA 48,50, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
127, APLICAÇÃO LÂMPADAS

FLUORESCENTES, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PARTIDA RÁPIDA

R$
1.500,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Departamento
de Processos

Industriais

Para fazer pratica no
laboratório de

instalações elétricas e
atender 80 alunos por

semestre.

158562 32 Material CONSUMO 231021 REATOR LÂMPADA

REATOR LÂMPADA, QUANTIDADE
LÂMPADAS 1, POTÊNCIA LÂMPADA 40,

TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127,
APLICAÇÃO LÂMPADAS

FLUORESCENTES, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS PARTIDA RÁPIDA

R$
1.500,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Departamento
de Processos

Industriais

Para praticar aulas no
laboratório de

instalações elétricas, e
atender 80 alunos por

semestre

158562 29 Material CONSUMO 229375 REATOR LÂMPADA

REATOR LÂMPADA, QUANTIDADE
LÂMPADAS 2, POTÊNCIA LÂMPADA 20,

COMPRIMENTO 165, LARGURA 61,
ALTURA 49, TENSÃO ALIMENTAÇÃO

110/127, APLICAÇÃO LÂMPADAS
FLUORESCENTES, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS PARTIDA RÁPIDA

R$
1.500,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Departamento
de Processos

Industriais

Para fazer pratica no
laboratório de

instalações elétricas, e
atender 80 alunos em

cada semestre.

158562 31 Material CONSUMO 229376 REATOR LÂMPADA

REATOR LÂMPADA, QUANTIDADE
LÂMPADAS 2, POTÊNCIA LÂMPADA 40,

COMPRIMENTO 165, LARGURA 61,
ALTURA 49, TENSÃO ALIMENTAÇÃO

110/127, APLICAÇÃO LÂMPADAS
FLUORESCENTES, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS PARTIDA RÁPIDA

R$
1.500,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO

Departamento
de Processos

Industriais

Para praticar aulas no
laboratório,no
laboratório de

instalações elétricas e
atender 80 alunos por

semestre.

158562 285 Material CONSUMO 368357 REBITE POP Rebite em Alumínio 3/16 X 14mm R$ 26,00 Não Alta 01/06/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 352 Material CONSUMO 364550 REFLETOR

REFLETOR 400W SUPER LED BIVOLT
BRANCO FRIO INFORMAÇÕES

TÉCNICAS: Potência: 400W Fator de
Potencia: > 0.95 Certificação: CE IRC:
>80 Voltagem: AC 85-265V (bi-volt).

Fluxo Luminoso: 40.000 Lúmens
Ângulo do feixe de luz: 120° Proteção:
IP66(Resistente a chuva) Material: Liga

de alumínio tratado com pintura
eletrostática a pó CARACTERÍSTICAS: -
Cor Da Luz: Branco Frio 6500k - Alta
economia de energia - Baixa emissão
de calor - Maior eficiência luminosa

(lm/W) - Não emite radiação
infravermelha nem ultravioleta -

Descarte que não prejudica o meio
ambiente - Vida útil até 10 vezes maior
comparado a outras tecnologias - Vida

Útil: 80.000 horas Informações
adicionais: Refletor LED produzido em
material de alta qualidade em alumínio
reforçado com pintura eletrostática a

pó,proteção máxima contra corrosão e
maresia com aletas produzidas
especialmente para ajudar na

dissipação do calor resistente e
durável. Iluminação com altíssima

economia de energia, até 80% mais
econômico em relação às lâmpadas

antigas.

R$
8.982,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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sistema elétrico.

158562 331 Material CONSUMO 364550 REFLETOR

REFLETOR 400W SUPER LED BIVOLT
BRANCO FRIO INFORMAÇÕES

TÉCNICAS: Potência: 400W Fator de
Potencia: > 0.95 Certificação: CE IRC:
>80 Voltagem: AC 85-265V (bi-volt).

Fluxo Luminoso: 40.000 Lúmens
Ângulo do feixe de luz: 120° Proteção:
IP66(Resistente a chuva) Material: Liga

de alumínio tratado com pintura
eletrostática a pó CARACTERÍSTICAS: -
Cor Da Luz: Branco Frio 6500k - Alta
economia de energia - Baixa emissão
de calor - Maior eficiência luminosa

(lm/W) - Não emite radiação
infravermelha nem ultravioleta -

Descarte que não prejudica o meio
ambiente - Vida útil até 10 vezes maior
comparado a outras tecnologias - Vida

Útil: 80.000 horas Informações
adicionais: Refletor LED produzido em
material de alta qualidade em alumínio
reforçado com pintura eletrostática a

pó,proteção máxima contra corrosão e
maresia com aletas produzidas
especialmente para ajudar na

dissipação do calor resistente e
durável. Iluminação com altíssima

economia de energia, até 80% mais
econômico em relação às lâmpadas

antigas.

R$
8.984,20 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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controle de
automação, centrais

telefônicas,
equipamentos de TV a

cabo, centrais de
alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 84 Material CONSUMO 379800 RÉGUA ESCRITÓRIO
RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL
ACRÍLICO, COMPRIMENTO 50,

GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO,
TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR INCOLOR

R$ 19,90 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 83 Material CONSUMO 350924 RÉGUA ESCRITÓRIO
RÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL METAL,

COMPRIMENTO 30, GRADUAÇÃO
CENTÍMETRO/POLEGADA, TIPO

MATERIAL RÍGIDO
R$ 57,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 273 Material CONSUMO 375831 RELÉ DE NÍVEL
RELÉ DE NÍVEL, TENSÃO ALIMENTAÇÃO
100/240V. INCLUSO 3 ELETRODOS DE
NÍVEL. CONTATO COMUTADOR NAF.

R$ 240,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação
de Eletrotécnica

Aulas práticas no
laboratório de
eletrotécnica.

158562 329 Material CONSUMO 41181 RELÉ FOTELÉTRICO

Relé Fotoelétrico com Base Dados
Técnicos: Tensão de Operação 110Vca
ou 220Vca Frequência 50/60Hz Tempo
de comutação Liga 0-15 s Desliga 0-20
s Tolerância do tempo de comutação

≤3% Potencia máxima 1000W/110Vca
2000W/220Vca Vida Útil Elétrica 5000

Ciclos Temperatura de Operação –40°C
a +70°C Grau de proteção IP66

(Instalado na Base) Equivalente ou
Superior a: Margirius, Tramontina,

Fame.

R$ 287,60 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

Relé Fotoelétrico com
Base Dados Técnicos:
Tensão de Operação
110Vca ou 220Vca

Frequência 50/60Hz
Tempo de comutação
Liga 0-15 s Desliga 0-

20 s Tolerância do
tempo de comutação

≤3% Potencia máxima
1000W/110Vca

2000W/220Vca Vida
Útil Elétrica 5000

Ciclos Temperatura de
Operação –40°C a

+70°C Grau de
proteção IP66

(Instalado na Base)
Equivalente ou

Superior a: Margirius,
Tramontina, Fame.

158562 119 Material CONSUMO 274835 REPARO VÁLVULA
HIDRÁULICA

REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA,
MATERIAL PVC - CLORETO DE

POLIVINILA, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL,
BITOLA 1/2, APLICAÇÃO CAIXA

ACOPLADA AO VASO, COMPONENTES
BÓIA VEDAÇÃO / BOTÃO DESCARGA /

HASTE VEDAÇÃO, TIPO DESCARGA

R$ 450,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção das
instalações do

Campus

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 213 Material CONSUMO 231825 VERDURA IN
NATURA

REPOLHO: Verdura in natura tipo
repolho, espécie comum.

Características Adicionais: produto
próprio para consumo humano e em
conformidade com a legislação em

vigor.

R$
1.410,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 387 Material PERMANENTE 449872 ROÇADEIRA
MANUAL

ROÇADEIRA MANUAL, TIPO MOTOR
GASOLINA, POTÊNCIA MOTOR 2,2, TIPO
CORTADOR FIO NÁILON E/OU LÂMINA

AÇO, ROTAÇÃO 12.300, PESO
APROXIMADO 8,5, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS LATERAL, APLICAÇÃO
CORTE GRAMA, CAPIM, PASTO,

ARBUSTO, CAPOEIRAS E PE, TIPO
COSTAL

R$
1.100,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 128 Material CONSUMO 397729 ROLO PINTURA
PREDIAL

ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ
DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
CABO

R$ 250,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção das
dependências do

campus

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 186 Material CONSUMO 150577 SACO
SACO, MATERIAL: PLÁSTICO, cor:

incolor, altura: 300 mm, largura: 200
mm, espessura: 0,1 mm

R$ 700,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 385 Material CONSUMO 320507 SAÍDA ASPERSOR
SAÍDA ASPERSOR, MATERIAL PVC, TIPO
ENGATE RÁPIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO

EXTERNO 2, DIÂMETRO SAÍDA 1,
APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO

R$
1.300,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 187 Material CONSUMO 9008 SAL

SAL MARINHO iodado refinado,
acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atóxico,
contendo 1 kg, com identificação na

embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor,

data de fabricação e validade. Isento
de sujidades, parasitas, larvas e

material estranho. Validade mínima de
12 (doze) meses a contar da data de

entrega

R$ 300,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO
Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 415 Material CONSUMO 246695 SEMENTE SEMENTE, TIPO BRASSICA OLERACEA,
ESPÉCIE BRÓCOLI HÍBRIDO R$ 25,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 416 Material CONSUMO 246696 SEMENTE SEMENTE, TIPO BRASSICA OLERACEA,
ESPÉCIE REPOLHO HÍBRIDO R$ 25,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 418 Material CONSUMO 246699 SEMENTE SEMENTE, TIPO CRUCIFERA, ESPÉCIE
COUVE FLOR HÍBRIDA R$ 25,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 417 Material CONSUMO 246697 SEMENTE SEMENTE, TIPO CURCUBITÁCEA,
ESPÉCIE PEPINO HÍBRIDO R$ 25,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 412 Material CONSUMO 360977 SEMENTE
SEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE
MILHO HÍBRIDO, CLASSIFICAÇÃO BRS

360
R$ 100,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 420 Material CONSUMO 301401 SEMENTE
SEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, ESPÉCIE
SOJA, CLASSIFICAÇÃO CODETEC 205,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
CERTIFICADA

R$ 100,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 419 Material CONSUMO 401717 SEMENTE SEMENTE, TIPO SOLANÁCEA, ESPÉCIE 1
PIMENTÃO CASCA DURA R$ 25,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 413 Material CONSUMO 260804 SEMENTE SEMENTE, TIPO SOLANÁCEA, ESPÉCIE
TOMATE DIVA R$ 25,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 414 Material CONSUMO 260805 SEMENTE SEMENTE, TIPO UMBELÍFERA, ESPÉCIE
CENOURA BRASÍLIA R$ 25,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 309 Material CONSUMO 258572

COMPONENTE
ELETRONICO -

SENSOR
INDICADOR DE
PRESENCA POR

CELULA
INFRAVERMELHA

Sensor de Presença (Iluminação)
Especificação Técnica: Tensão: 100 a

240 VCA – 50 / 60 Hz Bivolt automático.
Alcance: ≥ 8 m @ 25°C Cobertura:

150° de Abertura Fixação através de
parafusos. Ideal para Condomínios, Hall

de Elevadores, Escadas, Garagens
Entre Outros. Circuito com 3 Fios:

Entrada e Saída para Lâmpada. Função
Sensibilidade: Faz com que a Detecção

de Movimento seja Mais ou Menos
Sensível Ajuste de Tempo: O Sensor

Mantém a Lâmpada Ligada por Tempo
Programável Função Fotocélula: O
Sensor Entra em Funcionamento

Somente Quando não há Presença de
Luz. Acende e Apaga a Luz

Automaticamente Detecta Presença
por Infra Vermelho Passivo Ajuste

Vertical e Horizontal para Direcionar a
Cobertura Alcance de Até 8 Metros

Instalação Sobreposta (Parede)
Informações adicionais: Detecta a

R$ 451,65 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

conseqüências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição

FL. 157 / 185



movimentação de fontes de calor como
pessoas através de um sensor

infravermelho, acionando a carga e
desligando-a após a ausência de

movimento, de acordo com o tempo
programado. Aplicação: acionamento

temporizado de qualquer tipo de carga
em ambientes diversos Proporciona até
75% de economia de energia Superior

ou compatível a ECP, EXATRON,
QUALITRONIX.

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 120 Material CONSUMO 441316 SIFÃO

SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO
CORPO SANFONADO / FLEXÍVEL,
APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

SISTEMA DE VEDAÇÃO POR ANÉIS
PLÁSTICO OU BORRACHA, BITOLA 50,

PADRÃO UNIVERSAL/DUPLO

R$ 135,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção das
instalações do

Campus

158562 536 Material PERMANENTE 451672 CONJUNTO
INSTRUÇÃO

Sistema de ensino em dinâmica, realiza
10 experimentos; O sistema é

composto por: Conjunto de
componentes que possibilita a

montagem e execução de todos os 10
experimentos; Acompanha software

para instalação na instituição,
totalmente off-line; Material didático de

apoio ao aluno e ao professor.
Garantia: 12 meses. Instalação e

treinamento

R$
88.000,00 Sim Alta 01/03/2020 NÃO departamento

de ensino

Facilitar o
ensino/aprendizagem
da Física II, garantindo
um melhoramento das

notas dos alunos e
incentivando na

permanência e êxito
destes. Também é um
dos componentes que

colabora com a
pesquisa

158562 532 Material PERMANENTE 451672 CONJUNTO
INSTRUÇÃO

Sistema de ensino em física,
eletricidade e eletrônica avançado;

Realiza 52 experimentos; O sistema é
composto por : Conjunto de

componentes que possibilita a
montagem e execução de todos os 52
experimentos; Acompanha software

para instalação na instituição,
totalmente off-line; Material didático de

apoio ao aluno e ao professor.
Garantia: 12 meses. Instalação e

treinamento.

R$
58.000,00 Sim Alta 01/03/2020 NÃO departamento

de ensino

Facilitar o
ensino/aprendizagem

da Física III,
garantindo um

melhoramento das
notas dos alunos e

incentivando na
permanência e êxito

destes. Também é um
dos componentes que

colabora com a
pesquisa.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
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(R$)
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externos
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158562 533 Material PERMANENTE 451672 CONJUNTO
INSTRUÇÃO

Sistema de ensino em física,
eletrostática que realiza 16

experimentos; O sistema é composto
por : Conjunto de componentes que

possibilita a montagem e execução de
todos os 16 experimentos; Acompanha
software para instalação na instituição,
totalmente off-line; Material didático de

apoio ao aluno e ao professor.
Garantia: 12 meses. Instalação e

treinamento.

R$
10.000,00 Sim Alta 01/03/2020 NÃO departamento

de ensino

Facilitar o
ensino/aprendizagem

da Física III,
garantindo um

melhoramento das
notas dos alunos e

incentivando na
permanência e êxito

destes. Também é um
dos componentes que

colabora com a
pesquisa.

158562 534 Material PERMANENTE 451672 CONJUNTO
INSTRUÇÃO

Sistema de ensino em linhas
equipotenciais, realiza 5 experimentos ;

O sistema é composto por : Conjunto
de componentes que possibilita a

montagem e execução de todos os 5
experimentos; Material didático de

apoio ao aluno e ao professor.
Garantia: 12 meses. Instalação e

treinamento.

R$
14.000,00 Sim Alta 01/03/2020 NÃO departamento

de ensino

Facilitar o
ensino/aprendizagem

da Física III,
garantindo um

melhoramento das
notas dos alunos e

incentivando na
permanência e êxito

destes. Também é um
dos componentes que

colabora com a
pesquisa.

158562 535 Material PERMANENTE 451672 CONJUNTO
INSTRUÇÃO

Sistema de ensino em magnetismo,
realiza 11 experimentos; O sistema é

composto por: Conjunto de
componentes que possibilita a

montagem e execução de todos os 11
experimentos; Acompanha software

para instalação na instituição,
totalmente off-line; Material didático de

apoio ao aluno e ao professor.
Garantia: 12 meses. Instalação e

treinamento.

R$
12.000,00 Não Alta 01/03/2020 NÃO departamento

de ensino

Facilitar o
ensino/aprendizagem

da Física III,
garantindo um

melhoramento das
notas dos alunos e

incentivando na
permanência e êxito

destes. Também é um
dos componentes que

colabora com a
pesquisa

158562 246 Material PERMANENTE 352765 SISTEMA
SEGURANÇA

SISTEMA SEGURANÇA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

COMPOSTO 2 PEDESTRAIS (ANTENAS)
DETECTORES, TIPO ATIVADOR E

DESATIVADOR ELETRÔNICO DE MESA

R$
2.468,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Setor Biblioteca

O item solicitado faz
parte de um sistema
para manter o acervo
em segurança que é

composto por antenas
detectoras e o

ativador e desativador
eletrônico de mesa,

pois os livros
possuirão etiquetas

eletromagnéticas que
previnem o desvio do
material bibliográfico.
Dessa forma, depende

de etiquetas
eletromagnéticas para

seu funcionamento
pois as mesmas serão

fixadas em todo
material bibliográfico.

158562 253 Material PERMANENTE 314181
SISTEMA

ESTERILIZAÇÃO
ÁGUA

SOLUÇÃO TECNOLÓGICA
AUTOMATIZADA DE SISTEMA DE

TRATAMENTO DE ÁGUA E
RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA PARA

PROJETO DE AQUICULTURA

R$
140.000,00 Sim Alta 30/03/2020 NÃO

coordenação do
curso de

aquicultura

Prover infraestrutura
para o funcionamento

do curso de
engenharia em

aquicultura
O intuito da aquisição
dos itens supracitados

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 
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158562 328 Material CONSUMO 263398 SOQUETE LÂMPADA

Soquete Antivibratorio para lâmpada
T8 e T10 Composição: Termoplástico e
materiais metálicos. Dados Técnicos:
2A - 250V~ Suporta temperatura de
até 90ºC Dimensões: A: 6,5 cm L: 3,7
cm P: 2 cm Superior ou compatível a
REDY, REDACS, LUMIBRAS, LUCCHI.

R$ 609,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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cabo, centrais de
alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 409 Material CONSUMO 328708 SUBSTRATO
AGRÍCOLA

SUBSTRATO AGRÍCOLA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO

CONTAMINAÇÃO, APLICAÇÃO
PRODUÇÃO DE MUDA DE ESPÉCIE

FLORESTAL OU FRUTÍFERA, MATERIAL A
BASE DE CASCA DE PINUS QUEIMADA

R$ 46,50 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 390 Material CONSUMO 436258 SUBSTRATO
AGRÍCOLA

SUBSTRATO AGRÍCOLA, MATERIAL
SUSPENSÃO AQUOSA DE

MICROORGANISMOS, TIPO
ACELERADOR DE COMPOSTAGEM

R$ 160,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
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de

item
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Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto
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total
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(R$)
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externos
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Grau de
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Data
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de
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158562 188 Material CONSUMO 303946 SUCO

SUCO DE ABACAXI. Apresentação
líquido, sabor abacaxi, tipo natural,

características adicionais
concentradas, garrafa de 500 ml,

validade de 1 ano a contar da entrega.

R$
74.448,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 189 Material CONSUMO 252018 SUCO

SUCO DE CAJU. Apresentação líquido,
sabor caju, tipo natural, características

adicionais concentradas, garrafa de
500 ml, validade de 1 ano a contar da

entrega

R$
45.684,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 190 Material CONSUMO 252016 SUCO

SUCO DE GOIABA. Apresentação
líquido, sabor goiaba, tipo natural,

características adicionais
concentradas, garrafa de 500 ml,

validade de 1 ano a contar da entrega.

R$
60.912,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 191 Material CONSUMO 252285 SUCO

SUCO DE MARACUJÁ. Apresentação
líquido, sabor maracujá, tipo natural,

características adicionais
concentradas, garrafa de 500 ml,

validade de 1 ano a contar da entrega.

R$
90.240,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 473 Material CONSUMO 410549 SUPORTE
LABORATÓRIO

SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL
METAL, TIPO HASTE, DIMENSÕES
CERCA DE 90, BASE BASE PLANA

R$ 550,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 124 Material CONSUMO 269454 TAMPÃO CONEXÃO
TAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL FERRO

GALVANIZADO, DIÂMETRO 1/2,
POSIÇÃO ROSCA EXTERNA

R$ 75,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção das
instalações do

Campus

158562 280 Material CONSUMO 441028 CONEXÃO
HIDRÁULICA Tampão rosqueável de 20mm (1/2) R$ 51,80 Não Alta 01/06/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.

158562 214 Material CONSUMO 227826 FRUTA IN NATURA

TANGERINA. Fruta in natura, tipo:
tangerina, espécie: regional, aplicação:

alimentar, características adicionais:
extra, apresentando grau de

maturação que permita suportar a
manipulação, o transporte e a

conservação em condições adequadas
para o consumo, com ausência de

sujidades, parasitos e larvas.

R$
9.072,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 99 Material CONSUMO 362913
TÊ - CONEXÃO
PARA TUBOS E

CANOS - SOLDÁVEL

TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS -
SOLDÁVEL, MATERIAL POLIETILENO,
DIÂMETRO ENTRADA 32, DIÂMETRO

SAÍDA 32
R$ 77,50 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção da rede
hidráulica do campus

158562 96 Material CONSUMO 346838
TÊ - CONEXÃO
PARA TUBOS E

CANOS - SOLDÁVEL

TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS -
SOLDÁVEL, MATERIAL PVC - CLORETO
DE POLIVINILA, DIÂMETRO ENTRADA

20, DIÂMETRO SAÍDA 1/2,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 90¨

R$ 18,75 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção hidráulica

do campus

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 286 Material CONSUMO 374790
TÊ - CONEXÃO
PARA TUBOS

CANOS - ROSCÁVEL
Tê rosqueável de 20mm (1/2) R$ 68,40 Não Alta 01/06/2020 NÃO DAP

Aquisição de materiais
para fins de reparos

no patrimônio do
Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia
do Amazonas campus
Presidente Figueiredo.

158562 425 Material CONSUMO 286378 TELA

TELA, MATERIAL POLIETILENO ALTA
DENSIDADE, LARGURA 1,50, COR

PRETA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

MALHAS QUADRADAS

R$ 750,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 424 Material CONSUMO 273864 TELA

TELA, MATERIAL POLIETILENO,
LARGURA 4, COR PRETA, APLICAÇÃO

RAIO ULTRAVIOLETA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

POLYSOMBRA 50%

R$
1.250,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 506 Material PERMANENTE 430109 TELEVISOR

TELEVISOR, TAMANHO TELA 60,
VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS FUL HD, SMART TV, DVT,
WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO

TELA LED

R$
10.500,00 Sim Alta 30/04/2020 NÃO departamento

de ensino

A aquisição visa
atender as satividades
de ensino, pesquisa e

extensão.

158562 434 Material CONSUMO 244640 TELHA
TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO

ONDULADA, COMPRIMENTO 244,
LARGURA 50, ESPESSURA 4

R$ 468,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 324 Material CONSUMO 322941 TERMINAL
ELÉTRICO

Terminal Forquilha Pré Isolado de
4,0mm²- 6,0 mm² M4 - Amarelo

Dimensões: - Seção: 4,0 - 6,0mm² -
Abertura: M4 - Comprimento Total:

26mm Dados Técnicos: - Temperatura
Máxima: 75ºC - Material Isolante: PVC

Superior ou compatível a MAGNET, JNG,
INTELLI, WEIDMULLER.

R$ 153,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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telefônicas,
equipamentos de TV a

cabo, centrais de
alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 325 Material CONSUMO 268755 BORNE TERMINAL

Terminal Foston Pré Isolado Fêmea 4,0
– 6,0mm² Dimensões: Seção: 4 - 6mm²

Conexão: 6,3 x 0,8 Dados Técnicos:
Material Conexão: Latão Acabamento:

Estanhado Material Isolante: PVC
Superior ou compatível a MAGNET, JNG,

INTELLI, WEIDMULLER.

R$ 78,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 327 Material CONSUMO 415661 TERMINAL CABO

Terminal Olhal Pré Isolado de 10mm²
Características: Modelo: OLHAL

Voltagem máxima: 105ºC 600Volts
Corrente: 50A Isolação: PVC Cobre
eletrolítico: 99,95% Bitola: 10mm² R$ 309,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 327 Material CONSUMO 415661 TERMINAL CABO Furo: 4,30mm Material: Nylon/Cobre
Eletrolítico Cor: Vermelho DIMENSÕES:
W: 9,85 L: 30,50 L1: 24,50 Superior ou

compatível a DECORLUX, PENZEL,
MAGNET, JNG, INTELLI, WEIDMULLER.

R$ 309,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.
O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 326 Material CONSUMO 269148 TERMINAL CABO

Terminal tipo Olhal Pré Isolado de
4,0mm - 6,0mm² M12 Características:

Seção: 4 - 6mm² Furo M12
Comprimento: 34,5mm Modelo: OLHAL

Descrição: Terminal Isolado Olhal
Especificações: Temperatura Máxima:

75ºC Material Isolante: PVC Cor:
Amarelo Superior ou compatível a
DECORLUX, MAGNET, JNG, INTELLI,

WEIDMULLER. L

R$ 183,00 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

dias de trovoada
numa determinada

região por ano”,
conforme NBR 5419).

Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de
processos, com

consequências às
vezes devastadoras.

No caso das descargas
atmosféricas, um

equipamento instalado
a quilômetros de

distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 444 Material CONSUMO 213165 TERMÔMETRO
VIDRO INDUSTRIAL

TERMÔMETRO VIDRO INDUSTRIAL, TIPO
RETO, ELEMENTO EXPANSÃO

MERCÚRIO, POSIÇÃO ESCALA EXTERNA,
FAIXA ESCALA -10 A 80, SUBDIVISÃO

0,50, COMPRIMENTO TOTAL 500,
PRECISÃO 2,50% DO TOTAL DA ESCALA

R$ 300,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 450 Material CONSUMO 452542 TERMÔMETRO

TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA
MEDIÇÃO TEMPERATURA - 10 A 110,

APLICAÇÃO LABORATÓRIO, ELEMENTO
EXPANSÃO LÍQUIDO AVERMELHADO,
MATERIAL VIDRO, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS CAPILAR, DIVISÃO DA
ESCALA 1, COMPRIMENTO 260 MM,

PRECISÃO 1

R$ 250,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 449 Material CONSUMO 441318 TERMÔMETRO

TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA
MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 A 150,
ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO,

MATERIAL VIDRO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CAPILAR, DIVISãO DA

ESCALA 1, COMPRIMENTO 280 MM,
PRECISÃO 1

R$ 300,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 269 Material PERMANENTE 61514 TERRÔMETRO

TERRÔMETRO, NOME TERROMETRO.
MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE

ATERRAMENTO E CONTINUIDADE.
PORTÁTIL. DISPLAY LCD.

ACOMPANHADO DE SONDAS
AUXILIARES (ESTACAS, CABOS,

ANILHAS E GARRAS)

R$ 890,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação
de Eletrotécnica

Aulas práticas
externas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 388 Material CONSUMO 451993 TESOURA PODA

TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA
AÇO CARBONO, MATERIAL CABO

PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TRES TIPOS DE LAMINAS

DE CORTE, OMEGA, U, V,
COMPRIMENTO CABO 21, APLICAÇÃO

JARDINAGEM

R$ 200,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 85 Material CONSUMO 316231 TESOURA

TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL,
MATERIAL CABO PLÁSTICO,

COMPRIMENTO 18, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS CABO ANATÔMICO

PRETO,PONTA FINA

R$ 175,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso nas
atividades

administrativas do
campus

158562 348 Material CONSUMO 373556 TOMADA

Tomada de sobrepor padrão 2P+T
20A/250V Descrição do Produto:

Tomada de Sobrepor 2P+T 20A 250V
Cor: Branco Conexão: 2P+T (Padrão

brasileiro) Tensão máxima: 250V R$ 802,20 Não Alta 01/07/2020 NÃO DAP

O intuito da aquisição
dos itens supracitados
é o atendimento das
normas NBR 5410 e

NBR 13434, tendo em
vista principalmente a

proteção do nosso
sistema elétrico, visto

que, a operação de
sistemas eletrônicos

pode ser severamente
afetada em função da
ocorrência de surtos

provocados por
descargas

atmosféricas ou
eventos de

chaveamento no
sistema elétrico de
potência. E a nossa

região amazônica é a
mais afetada com as

descargas
atmosféricas, devido
possuir o maior índice

ceráunico do Brasil
(“O Índice Ceráunico
indica o número de
dias de trovoada

numa determinada
região por ano”,

conforme NBR 5419).
Esses fenômenos
causam por um
período curto de

tempo uma elevação
brusca na tensão

nominal do sistema,
quer seja de

alimentação elétrica,
de comunicação de

dados, de telefonia ou
de automação de

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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Amperagem: 20A Altura: 7cm Largura:
7cm Profundidade: 3,5cm Fabricação
Nacional Equivalente ou Superior a:

Tramontina, Fame

processos, com
consequências às

vezes devastadoras.
No caso das descargas

atmosféricas, um
equipamento instalado

a quilômetros de
distância do local da
queda do raio está

sujeito a sérios riscos
de queima em função

da formação de
campos

eletromagnéticos e
consequentes
sobretensões
induzidas e

conduzidas pelos
cabos. Todos os
equipamentos

eletrônicos presentes
nas instalações

industriais, comerciais
ou residenciais, tais
como computadores,

equipamentos de
controle de

automação, centrais
telefônicas,

equipamentos de TV a
cabo, centrais de

alarmes, sistemas de
telemetria e aquisição

de dados, entre
outros, correm risco

de sofrer danos.
Portanto estamos

tentando minimizar ao
máximo esses

distúrbios que vem
ocorrendo em nosso

sistema elétrico.

158562 20 Material CONSUMO 271240 TOMADA

TOMADA, MODELO DUPLA, TIPO
EMBUTIR, NÚMERO CONTATO 3,
FORMATO CONTATO CHATOS EM

LINHA, FORMATO CORPO REDONDO,
CORRENTE NOMINAL 25, TENSÃO

NOMINAL 250

R$ 400,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para aulas praticas no
laboratório de

instalações elétricas,
para atender 80

alunos a cada seis
meses.

158562 19 Material CONSUMO 252645 TOMADA

TOMADA, TIPO EMBUTIR, FORMATO
CONTATO UNIVERSAL, FORMATO

CORPO REDONDO, COR CORPO PRETA,
CORRENTE NOMINAL 25, TENSÃO

NOMINAL 250, NÚMERO PÓLOS 2 P + T,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM

PLACA, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO,
APLICAÇÃO EXTENSÃO ELÉTRICA

R$ 500,00 Não Alta 30/03/2020 NÃO
Departamento
de Processos

Industriais

Para uso no
laboratório de

instalações elétricas,
para atender 80

alunos em cada seis
meses

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 215 Material CONSUMO 97101 TOMATE IN -
NATURA

TOMATE boa qualidade, tamanho
médio, no ponto de maturação

adequado para o consumo, com polpa
firme e intacta, isento de

enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal, livres de
resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, sem lesões de

origem física ou mecânica, rachaduras
e cortes. De colheita recente.

R$
3.240,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 152 Material CONSUMO 216998 MASSA TOMATE

TOMATE boa qualidade, tamanho
médio, no ponto de maturação

adequado para o consumo, com polpa
firme e intacta, isento de

enfermidades, material terroso e
umidade externa anormal, livres de
resíduos de fertilizantes, sujidades,
parasitas e larvas, sem lesões de

origem física ou mecânica, rachaduras
e cortes. De colheita recente.

R$
4.860,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

158562 126 Material CONSUMO 347431 TORNEIRA

TORNEIRA, MATERIAL CORPO AÇO
INOXIDÁVEL CROMADO, TIPO LONGA,

DIÂMETRO 1/2, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS COM BICA MÓVEL E BICO

AREJADOR, APLICAÇÃO COPA E
COZINHA

R$ 242,50 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção das

instalações hidráulica
do campus

158562 127 Material CONSUMO 384647 TORNEIRA
TORNEIRA, MATERIAL CORPO PVC,
DIÂMETRO 3/4, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM BICO, APLICAÇÃO

JARDIM
R$ 142,50 Não Alta 01/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção hidráulica

do campus

158562 272 Material PERMANENTE 323950 TRANSFORMADOR
CORRENTE

TRANSFORMADOR CORRENTE, USO
EXTERNO, CORRENTE NOMINAL 50 - 5,

RELAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 10 : 1
R$ 360,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação

de Eletrotécnica
Aula prática no
laboratório de
eletrotécnica.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 121 Material CONSUMO 224219 TRINCHA
TRINCHA, MATERIAL CABO MADEIRA,
MATERIAL CERDAS PELO ORELHA DE
BOI, TAMANHO 1, TIPO CABO CURTO

R$ 58,00 Não Alta 01/04/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

material para uso na
manutenção das
instalações do

Campus

158562 542 Material PERMANENTE 7234
TRITURADOR
ELETRICO DE

RESIDUO

TRITURADOR ELETRICO DE RESIDUO,
NOME TRITURADOR ELETRICO DE

RESIDUO - ISOPOR E PRODUTOS LEVES
R$

5.000,00 Sim Alta 10/06/2020 NÃO DIREÇÃO GERAL

O TRITURADOR SERÁ
UTILIZADO EM AÇÕES

DE RECICLAGEM E
TRITURAÇÃO DE
PRODUTOS DA

AGRICULTURA COMO
FOLHAS E GALHOS. O

OBJETIVO É
IMPLANTAR

PARCERIAS COM
PRODUTORES RURAIS
E ASSOCIAÇÕES DO

MUNICÍPIO VISANDO A
FORMAÇÃO DE

PESSOAL POR MEIO
DE AÇÕES DE
EXTENSÃO E,

CONSEQUENTEMENTE,
MELHORIA DE

QUALIDADE DE VIDA
DA POPULAÇÃO.

158562 386 Material CONSUMO 303232 TUBO ENGATE
RÁPIDO

TUBO ENGATE RÁPIDO, MATERIAL
POLIETILENO BAIXA DENSIDADE,

DIÂMETRO 20, COMPRIMENTO 400,
APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO

R$ 50,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 407 Material CONSUMO 451981 TUBO PLÁSTICO

TUBO PLÁSTICO, MATERIAL
POLIETILENO ALTA DENSIDADE (PEAD),

DIÂMETRO 20, COMPRIMENTO 100,
APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS

ÁGUA FRIA, COR AZUL,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PE-80

R$ 6,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 267 Material PERMANENTE 363104 VARIADOR TENSÃO

VARIADOR TENSÃO, QUANTIDADE
FASES 3, POTÊNCIA NOMINAL 1600,
TENSÃO PRIMÁRIA 127/220, TENSÃO

SECUNDÁRIA 0 A 220/240, CORRENTE
NOMINAL 4, FREQUÊNCIA NOMINAL 60

R$ 950,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO Coordenadação
de Eletrotécnica

Aulas práticas no
laboratório de
eletrotécnica.

158562 377 Material CONSUMO 243360 VASO

VASO, MATERIAL PLÁSTICO,
CAPACIDADE 11,50, COR PRETA,

DIÂMETRO EXTERNO 30, ALTURA 26,
TIPO COM FURO, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM PRATO

R$ 240,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 379 Material CONSUMO 243831 VASO

VASO, MATERIAL PLÁSTICO,
CAPACIDADE 42, COR PRETA,

DIÂMETRO EXTERNO 45, ALTURA 38,
TIPO COM FURO, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM PRATO

R$ 950,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 378 Material CONSUMO 243831 VASO

VASO, MATERIAL PLÁSTICO,
CAPACIDADE 42, COR PRETA,

DIÂMETRO EXTERNO 45, ALTURA 38,
TIPO COM FURO, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM PRATO

R$ 310,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 380 Material CONSUMO 27987 VASO

VASO, MATERIAL PLÁSTICO,
CAPACIDADE 6, COR PRETA, DIÂMETRO

EXTERNO 24, ALTURA 20, TIPO COM
FURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

COM PRATO

R$ 235,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 436 Material PERMANENTE 112933
VENTILADOR /

EXAUSTOR AXIAL -
PEÇA / ACESSÓRIO

VENTILADOR / EXAUSTOR AXIAL - PEÇA
/ ACESSÓRIO, NOME VENTILADOR /

EXAUSTOR AXIAL - PECA / ACE
R$ 350,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação

Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

158562 410 Material CONSUMO 217996 VERMICULITA

VERMICULITA, MATERIAL SILICATOS
HIDRATADOS/ALUMÍNIO E MAGNÉSIO,

APRESENTAÇÃO FLOCOS
SANFONADOS, APLICAÇÃO

CONDICIONADOR DE SOLOS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INÍFUGO

E INODORO

R$ 490,00 Não Alta 31/12/2020 NÃO Coordenação
Agropecuária

Os itens listados
acima para aquisição
são necessários para
equipar e aperfeiçoar
as estruturas da área
de produção vegetal e
animal do IFAM-CPRF

e o laboratório de
alimentos, que estão

em implantação e
estruturação, tendo
em vista que o curso
foi iniciado em 2018,

bem como para
utilização dos insumos

em atividades
práticas.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição
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158562 192 Material CONSUMO 9032 VINAGRE

VINAGRE BRANCO Ácido acético obtido
mediante a fermentação acética de

soluções aquosas de álcool procedente
principalmente de matérias agrícolas.
Padronizado, refiltrado, pasteurizado e

envasado para a distribuição no
comércio em geral. Com acidez de
4,15%. Embalagem plástica/garrafa
pet, sem corantes, sem essências e
sem adição de açúcares. De acordo
com a rdc n°276/2005. Embalagem

500m

R$
1.575,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO

Coordenação de
assistência ao

educando

A presente aquisição
visa o fornecimento de
alimentos variados e

seguros, que
possibilitem o
crescimento e

desenvolvimento
saudável que

contribuam para o
rendimento escolar

dos alunos
matriculados no

Instituto Federal do
Amazonas, campus

Presidente Figueiredo
O quantitativo

solicitado atenderá ao
fornecimento de uma
estimativa de 254.600
refeições (duzentos e
cinquenta e quatro mil

e seiscentos)
distribuído para os

200 dias letivos para o
ano de 2020

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou

aquisição

3.2 SERVIÇOS

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

158562 5 Serviço CONTINUADO 24015 SERVICO DE
VIGILANCIA ARMADA

Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de vigilância armada

noturno, com fornecimento de arma de
fogo, EPI's, mediante o regime de execução
indireta, visando atender as necessidades

de segurança do campus Presidente
Figueiredo.

R$
264.000,00 Não

20RL -
Funcionamento
de Instituições

Federais de
Educação

Profissional e
Tecnológica

Alta 14/08/2020 SIM
Departamento

de
Administração
e Planejamento

Tal contratação
se justifica pela
necessidade de

resguardar
servidores,
alunos e

comunidade que
em geral, bem
como o acervo
patrimonial da

instituição contra
depredações,
apropriação

indébita.

158562 499 Serviço NÃO
CONTINUADO 3557

INSTALACAO
MANUTENCAO -
ELEVADORES,

ESCADAS ROLANTES,
MONTA - CARGAS

PLATAFORMA
ESCADAS

Contratação de manutenção corretiva em
elevador

R$
2.500,00 Não Alta 30/04/2020 NÃO

Departamento
de

Administração
e Planejamento

A manutenção do
elevador em

funcionamento se
faz necessário
para permitir o

acesso ao
primeiro andar
do prédio do

ginásio
poliesportivo, a
portadores de
necessidades

especiais.
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158562 6 Serviço CONTINUADO 8729
PRESTACAO DE
SERVICOS DE

PORTARIA RECEPCAO

Contratação de serviço de apoio
administrativo especializado em recepção

PORTEIRO 12X36.
R$

68.000,00 Não

20RL -
Funcionamento
de Instituições

Federais de
Educação

Profissional e
Tecnológica

Alta 24/08/2020 NÃO
Departamento

de
Administração
e Planejamento

tendo em vista
que nos quadros

atuais da
Administração

Pública inexistem
servidores com

estas
habilitações e,
considerando,

ainda, que estas
atividades se
relacionam ao
apoio logístico

para o
atendimento ao
público externo,

não
caracterizando
assim a função

principal da
Instituição, a
alternativa da
terceirização

vem-se
traduzindo em

otimização
desses serviços

158562 25 Serviço CONTINUADO 14397
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
COPEIRAGEM

Contratação de serviço de copeiragem R$
66.557,68 Não Alta 28/08/2020 SIM

Coordenação
de assistência
ao educando

Mão de obra
necessária para
distribuição de

merenda escolar,
combinado com
outros postos de

trabalho.

158562 131 Serviço CONTINUADO 4120 ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO

Contratação de serviço de fornecimento de
energia elétrica.

R$
145.034,40 Não Alta 25/04/2020 SIM

Departamento
de

Administração
e Planejamento

Serviço
imprescindível

para o
funcionamento

do ccampus

158562 28 Serviço CONTINUADO 25518
ADMINISTRACAO

GERENCIAMENTO-
MANUTENCAO

VEICULO AUTOMOTIVO

Contratação de serviço de manutenção
preventiva e corretiva dos veículos oficiais

R$
30.000,00 Não Alta 28/07/2020 SIM

coordenação de
materiais e
patrimônio

Necessidade de
manutenção e

revisão mecânica
em dias, com

vistas a oferecer
maior segurança

nas viagens
rodoviárias para

serviços
administrativos e

acadêmicos,
durante o

transporte de
alunos e

servidores.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição
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158562 24 Serviço CONTINUADO 15008
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
MOTORISTA

Contratação de serviço de motorista
categoria D

R$
55.000,00 Não

20RL -
Funcionamento
de Instituições

Federais de
Educação

Profissional e
Tecnológica

Alta 24/08/2020 SIM
Departamento

de
Administração
e Planejamento

tendo em vista
que nos quadros

atuais da
Administração

Pública inexistem
servidores com

estas
habilitações e,
considerando,

ainda, que estas
atividades se
relacionam ao
apoio logístico

para o
atendimento ao
público externo,

não
caracterizando
assim a função

principal da
Instituição, a
alternativa da
terceirização

vem-se
traduzindo em

otimização
desses serviços

158562 500 Serviço NÃO
CONTINUADO 19160

MANUTENCAO DE
REDES - AGUA

ESGOTO

Contratação de serviço especializado na
manutenção de Estação de Tratamento de

Esgoto
R$

2.000,00 Não Alta 01/03/2020 NÃO
Departamento

de
Administração
e Planejamento

A contratação
visa a

manutenção das
estações de

tratamento de
esgoto, de forma

a que
mantenham as

condições
adequadas de

funcionamento.

158562 129 Serviço CONTINUADO 5380
PRESTACAO DE

SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO

Encarregado de serviços de limpeza,
asseio, conservação e manutenção

R$
41.280,00 Não Alta 02/01/2020 SIM

Departamento
de

Administração
e Planejamento

Contratação de
serviços de
limpeza e

manutenção
predial, como

atividade meio,
necessita de um

encarregado para
comando das
atividades.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição
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158562 27 Serviço CONTINUADO 22861 PRESTACAO SERVICO
COPA COZINHA

Fornecimento de mão de obra para serviços
de cozinha

R$
93.020,04 Não Alta 04/02/2020 NÃO

unidade de
gestão de
contratos

Com objetivo de
contribuir para o

crescimento,
desenvolvimento,
a aprendizagem

o rendimento
escolar dos
alunos e a

formação de
hábitos

saudáveis de
alimentação. A
escola oferece

lanches e
refeições para os
alunos; para tal

se faz necessário
a contratação do

serviço de
auxiliar de
cozinha.

158562 263 Serviço CONTINUADO 3263
TRANSPORTE
RODOVIARIO -

CARGAS
ENCOMENDAS

FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS R$ 500,00 Não Alta 02/01/2020 NÃO Chefia de
gabinete

Necessidade de
envio de

correspondências
para atender as
demandas da

Instituição

158562 365 Serviço NÃO
CONTINUADO 19160

MANUTENCAO DE
REDES - AGUA

ESGOTO
LIMPEZA PREVENTIVA DE DUAS ESTAÇÕES

DE TRATAMENTO DE ESGOTO
R$

8.000,00 Não Alta 10/04/2020 NÃO
Departamento

de
Administração
e Planejamento

AS DUAS
ESTAÇÕES DE

TRATAMENTO DE
ESGOTO DO IFAM
NECESSITAM DE
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA,
POIS NUNCA
RECEBERAM

QUALQUER TIPO
DE

MANUTENÇÃO.

158562 145 Serviço NÃO
CONTINUADO 31496 MANGUEIRA COMBATE

INCÊNDIO
MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO, NOME
MANGUEIRA COMPLETA DE COMBATE A

INCENDIO
R$ 300,00 Não Alta 30/09/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

Manter
atualizado o
sistema de
combate a
incêndio

158562 374 Serviço NÃO
CONTINUADO 21849

PAGAMENTO DIARIA -
NACIONAL

INTERNACIONAL

PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA
PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E

TREINAMENTOS
R$

40.290,00 Não Alta 03/02/2020 NÃO DIREÇÃO
GERAL

PAGAMENTO DE
DIÁRIAS PARA
SERVIDORES

PARTICIPAREM
DE REUNIÕES E
TREINAMENTOS

158562 375 Serviço NÃO
CONTINUADO 25828

CONTRATACAO DE
PASSAGEM AEREA

JUNTO A COMPANHIA
CREDENCIADA

PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA
VIAGENS A SERVIÇO

R$
10.000,00 Não Alta 12/02/2020 NÃO DIREÇÃO

GERAL

PASSAGEM PARA
REUNÕES DA
DIREÇÃO EM
EVENTOS DA

REDE IF

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição
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158562 10 Serviço CONTINUADO 14907
ALMOXARIFE

CONTROLE DE
ESTOQUE

Prestação de serviço de auxiliar de
almoxarifado

R$
36.000,00 Não

20RL -
Funcionamento
de Instituições

Federais de
Educação

Profissional e
Tecnológica

Alta 24/08/2020 SIM
Departamento

de
Administração
e Planejamento

tendo em vista
que nos quadros

atuais da
Administração

Pública inexistem
servidores com

estas
habilitações e,
considerando,

ainda, que estas
atividades se
relacionam ao
apoio logístico

para o
atendimento ao
público externo,

não
caracterizando
assim a função

principal da
Instituição, a
alternativa da
terceirização

vem-se
traduzindo em

otimização
desses serviços

158562 4 Serviço CONTINUADO 23329

PRESTACAO DE
SERVICO DE LIMPEZA

E CONSERVACAO -
AREAS INTERNAS - 44

HORAS SEMANAIS
DIURNAS -

PRODUTIVIDADE 600
M2

Prestação de serviço de limpeza, asseio e
conservação das instalações do prédio e

áreas afins.
R$

211.200,00 Não

20RL -
Funcionamento
de Instituições

Federais de
Educação

Profissional e
Tecnológica

Alta 22/12/2020 SIM
Departamento

de
Administração
e Planejamento

Necessidade da
manutenção das
instalações em
bom estado de
conservação,

asseio e higiene.

158562 72 Serviço CONTINUADO 9962 MANUTENCAO EM
PISCINAS

Prestação de serviço de manutenção de
piscina

R$
31.560,00 Não Alta 02/01/2020 SIM

coordenação de
materiais e
patrimônio

Manutenção da
limpeza e

conservação da
piscina

semiolímpica da
Instituição

158562 26 Serviço CONTINUADO 19267
EDICAO IMPRESSAO -

DIARIO OFICIAL
JUSTICA

Prestação de Serviço de publicação de atos
oficiais e demais matérias de interesse da

contratante.
R$

16.000,00 Não Alta 02/01/2020 SIM Chefia de
gabinete

Cumprimento do
ordenamento
jurídico com
aplicação do
princípio da
publicidade.

158562 73 Serviço CONTINUADO 24252

PRESTACAO DE
SERVICO DE

JARDINAGEM -
CANTEIROS

ORNAMENTAIS -
OUTRAS

NECESSIDADES -
OUTRA

PRODUTIVIDADE

Serviço de jardinagem, adubação, poda e
manutenção das áreas verdes.

R$
33.600,00 Não Alta 02/01/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

Necessidade da
manutenção das

áreas verdes,
cuidado com as
plantas, como

poda, adubação,
etc.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição
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158562 75 Serviço CONTINUADO 1627 MANUTENCAO
REFORMA PREDIAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL R$

71.441,04 Não Alta 02/01/2020 SIM
coordenação de

materiais e
patrimônio

Necessidade de
manutenção

predial, que sofre
desgastes e

sinistros pelo uso
contínuo durante
as atividades de
ensino realizadas

na Instituição.

158562 9 Serviço CONTINUADO 23507

PRESTACAO DE
SERVICO DE
VIGILANCIA E
SEGURANÇA -

ORGANICA -44 HORAS
SEMANAIS DIURNAS

Serviço de vigilância orgânica desarmado,
44h semanais, turno noturno.

R$
64.000,00 Não

20RL -
Funcionamento
de Instituições

Federais de
Educação

Profissional e
Tecnológica

Alta 24/08/2020 NÃO
Departamento

de
Administração
e Planejamento

tendo em vista
que nos quadros

atuais da
Administração

Pública inexistem
servidores com

estas
habilitações e,
considerando,

ainda, que estas
atividades se
relacionam ao
apoio logístico

para o
atendimento ao
público externo,

não
caracterizando
assim a função

principal da
Instituição, a
alternativa da
terceirização

vem-se
traduzindo em

otimização
desses serviços.

Plantão de
serviço 12/12.

158562 510 Serviço NÃO
CONTINUADO 2852

MANUTENCAO DE
SUBESTACOES DE
ENERGIA ELETRICA

Serviço especializado de manutenção
preventiva e corretiva em subestações

abrigadas e redes aéreas primárias
(13,8kv) , e manutenção preventiva da

subestação abrigada de 500kva, e pintura
interna da subestação.

R$
20.000,00 Não Alta 30/04/2020 NÃO

coordenação de
materiais e
patrimônio

Adequação da
subestação à

NBR 14039/2005,
tendo em vista a

necessidade
imediata de

manutenção da
rede elétrica

interna de média
tensão,

transformador
com risco

iminente de
queimar.

158562 508 Serviço CONTINUADO 19399
PRESTACAO DE
SERVICOS DE
COZINHEIRO

SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO
EM GERAL- MERENDA ESCOLAR

R$
60.000,00 Não Alta 21/02/2020 SIM

COORDENAÇÃO
DE

ASSISTÊNCIA
AO EDUCANDO

A INSTITUIÇÃO
SERVE LANCHE E
REFEIÇÃO AOS
527 ALUNOS,
PARA TAL, SE

FAZ NECESSÁRIO
UMA EQUIPE

COMPOSTA POR
COZINHEIRO E
AUXILIARES DE

COZINHA.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição
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158562 76 Serviço CONTINUADO 24015 SERVICO DE
VIGILANCIA ARMADA VIGILÂNCIA ARMADA DIURNA R$

50.692,92 Não Alta 14/08/2020 SIM
Departamento

de
Administração
e Planejamento

vigilância
ostensiva para
resguardar a
segurança de

alunos,
servidores;

prestação de
serviço de

vigilância ao
patrimônio contra

furtos,
apropriações

indébitas, danos
e outras

situações que
possam causar

prejuízos à
administração.

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa
para 

contratação ou
aquisição

3.3 OBRAS

UASG Nº
Item

Tipo
de

item
Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa para 
contratação ou aquisição

158562 512 Obra 1619 OBRAS CIVIS DE
EDIFICACOES PREDIAIS

CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE
CONVIVÊNCIA PARA OS

ESTUDANTES
R$

200.000,00 Sim Alta 24/08/2020 NÃO DEPARTAMETNO
DE ENSINO

OS CURSOS INTEGRADOS
OFERECIDOS NA INSTITUTIÇÃO SÃO
DE TEMPO INTEGRAL, CRIANDO A
NECESSIDADE DE ESPAÇO PARA

ÁREA DE CONVIVÊNCIA NOS
PERÍODOS DE INTERVALODAS

ATIVIDADES.

158562 259 Obra 2224
INSTALACAO E

MONTAGEM - GALPOES
ESTRUTURAS
METALICAS

CONSTRUÇÃO DE GARAGEM
PARA OS VEÍCULOS

INSTITUCIONAIS
R$

250.000,00 Sim Alta 14/08/2020 NÃO
coordenação de

materiais e
patrimônio

BEM NECESSÁRIO PARA AUMENTAR A
VIDA UTIL DOS VEÍCULOS E

CONSEQUENTEMENTE MINIMIZAR A
DETERIORAÇÃO RESULTANTE DA

EXPOSIÇÃO DIRETA ÀS INTEMPÉRIES
DO TEMPO

158562 509 Obra 5622 OBRAS CIVIS PUBLICAS (
CONSTRUCAO )

OBRA DE AMPLIAÇÃO E
ADAPTAÇÃO PARA

ACESSIBILIDADE NA
PORTARIA.

R$
300.000,00 Sim Alta 24/08/2020 NÃO DIREÇÃO GERAL

NECESSIDADE DE ATENDER AS
NORMAS VIGENTES SOBRE

ACESSIBILIDADE

3.4 SERVIÇOS DE ENGENHARIA
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UASG Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

158562 237 Serviço de
Engenharia

NÃO
CONTINUADO 12750

MANUTENCAO REPARO DE CARRO DE
TRANSPORTE DE CARGA PORTA

PORTA DE FERRO GRADE DE FERRO
COLETOR DE LIXO

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE
230 METROS DE GRADES DE

PROTEÇÃO PARA A GALERIA DE
ÁGUA PLUVIAL.

R$
26.450,00 Sim Alta 30/06/2020 NÃO

coordenação
de materiais
e patrimônio

Prevenção de
acidentes

envolvendo
alunos,

servidores
e/ou

colaboradores

158562 236 Serviço de
Engenharia

NÃO
CONTINUADO 22799 INSTALAÇAO CORRIMOES DE FERRO

Confecção e instalação de dois
guarda corpos para caixa
d'água de grande porte.

R$
7.600,00 Sim Alta 14/05/2020 NÃO

coordenação
de materiais
e patrimônio

Atendimento
à norma NR-

35, que
estabelece a
necessidade
de instalação

de guarda
corpos para
caixa d'água
de grande

porte.

3.5 SOLUÇÕES DE TIC

UASG Nº
Item

Tipo de
item Subitem

Código
do

item
Descrição Descrição

sucinta do objeto

Valor
total

estimado
(R$)

Participação
de recursos 

externos
Ação

orçamentária
Grau de

prioridade
Data

desejada
Renovação

de
contrato

Unidade
responsável

Justificativa
para 

contratação
ou aquisição

158562 359 Soluções
de TIC

MATERIAIS
DE TIC 337135

CONJUNTO
MANUTENÇÃO
IMPRESSORA /
COPIADORA

CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO
IMPRESSORA HP LASERJET 1160/1320/3390, TIPO

ORIGINAL, COMPONENTES FUSOR, ROLO DE
TRANSFERÊNCIA E ROLO DE CARGA

R$
2.400,00 Não Alta 13/03/2020 NÃO CGTI

REPARO DE
IMPRESSORAS
DA MARCA HP
LASERJET 1319

158562 358 Soluções
de TIC

MATERIAIS
DE TIC 410050

PEÇA /
ACESSÓRIO -

IMPRESSORA /
COPIADORA

PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO ROLO
DE TRANSFERÊNCIA, APLICAÇÃO SAMSUNG ML-3710 /

SCX5637, REFERÊNCIA 2 JC66-02842A
R$

1.100,00 Não Alta 10/04/2020 NÃO CGTI

Manutenção
de impressoras

de
coordenações

e
departamentos
do IFAM CPRF

158562 357 Soluções
de TIC

MATERIAIS
DE TIC 320435 SCANNER

SCANNER, TIPO MESA, TIPO DIGITALIZAÇÃO PRETO E
BRANCO, TIPO ALIMENTADOR PAPEL AUTOMÁTICO

DOCUMENTOS (ADF) PARA 100 FOLHAS/13MM,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VELOCIDADE DE 70 PPM
(SIMPLEX/DUPLEX), RESOLUÇÃO ÓTICA 600, SOFTWARE

OCR, APLICAÇÃO DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS

R$
20.000,00 Não Alta 02/03/2020 NÃO CGTI

Digitalização
de

documentos
em protocolo e
assentamento

funcional
digitalizado -

AFD

Total: 524 item(s)
Valor total dos itens: R$ 5.205.920,25
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