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Resolução CONCÂMPUS/IFG/FORMOSA de nº 05 de 29 de junho de 2017 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE CÂMPUS DO CÂMPUS FORMOSA DO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, usando a competência que lhe confere 

a Portaria de número 465 de 09 de março de 2017, considerando a decisão da 

Reunião Geral realizada em conjunto com o Conselho de Câmpus, no dia 28 de 

junho de 2017, resolve: 

Art. 1º - Aprovar a proposta de aquisições de materiais de consumo (anexo I) 

e investimentos (anexo II) com o orçamento referente ao ano 2017. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

MURILO DE ASSIS SILVA 
DIRETOR GERAL 

PRESIDENTE DO CONCÂMPUS  

  

 



ANEXO I 

 

Aquisições 2017 – Resumo Custeio 

 
 

  



 

 

 

 

 

ANEXO II 

Aquisições 2017 - Investimento 



Ordem
Fonte de 

Recurso

Nome do 

servidor

 Departamento 

vinculado:

Coordenação de 

curso vinculada
Descrição do objeto:

Valor unitário do 

objeto

Quantidade 

desejada
Valor total Vigência da ata

Justificativa para utilização do objeto e  do  quantitativo demandado 

(Conforme entendimento do TCU)

Prazo para 

aquisição
observação

quantidade 

proposta
total

1º Investimento
Genilsa 
Soares de 
Andrade

Gerência de 
Administração

Livros: Como combater a corrupção em licitações. Detecção e Prevenção de fraudes; Boas Práticas Administrativas em Compras e Contratações Públicas; Concorrência 
pública; 

R$90,00 3 R$270,00 31/12/2017
O Setor de Aquisições necessita de orientações constantes nos referidos livros e que não são 
encontradas através de sites de buscas. Tal aquisição contribuirá para a aplicação prática de várias 
teorias aprendidas e que necessitam dessa complementação de informações. 

- usar recurso da biblioteca R$0,00

6º Investimento
Frederico 
Borges 
Machado

Coordenação de Apoio 
ao Ensino

Webcam, capacidade 16MP, interface USB: versão USB 2.0; resolução de pelo menos 16 mega pixels interpolado; sem necessidade de software de instalação (plug and play); 
com microfone embutido; compatível Windows 2000, XP, Vista e Windows 7; cor predominante preto; garantia de pelo menos 12 meses.

R$55,98 11 R$615,78 27/12/2017

A Biblioteca de Formosa precisa de câmeras web para poder atender os estudantes de acordo com 
os avanços tecnológicos intrínsecos à sociedade. Dessa forma, as câmeras web são necessárias à 
biblioteca para reconhecimento do código QR CODE das novas carteirinhas digitais dos estudantes 
desenvolvidos pela TI do IFG, para reconhecimento do estudante e empréstimo de livros e outros 
materiais. Câmeras web também são necessários à biblioteca para cadastro com foto dos usuários 
da comunidade externa, trazendo maior conforto a esses usuários e segurança à instituição. As 
câmeras web também são importante para auxiliar na segurança e contagem de usuários que 
utilizam à biblioteca, já que atualmente ela não possui nenhum equipamento de segurança, como 
câmeras ou catracas. A quantidade de quatro câmeras são para atender todas esses quesitos, tanto 
quanto para ter câmeras de reserva para quando houver necessidade de substituição pode defeito.

-
setor desistiu da 

solicitação
0 R$0,00

3º Investimento
Laboratórios 
de Construção 
Civil

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Engenharia 
Civil

PAQUÍMETRO DIGITAL R$298,90 2 R$597,80 29/09/2017
Este equipamento se faz necessário para aferir medidas com precisão de pequenos objetos . 
Atualmente não temos qualquer unidade este equipamento.

curto prazo 2 R$597,80

4º Investimento
Laboratórios 
de Construção 
Civil

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Engenharia 
Civil

CRONÔMETRO R$45,79 2 R$91,58 18/09/2017
O item solicitado tem uso objetivo na aferição de intervalos de tempo necessários para determinada 
atividade ou operação. Também para aferir decurso temporal de interesses diversos. Atualmente 
não temos qualquer unidade deste aparelho em nossos laboratórios de construção civil.

curto prazo 2 R$91,58

5º Investimento
Laboratórios 
de Construção 
Civil

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Engenharia 
Civil

BALANÇA PRECISÃO R$1.499,98 2 R$2.999,96 04/07/2017
O equipamento solicitado se faz necessário em face a diversos ensaios da Disciplina de Mecânica 
dos Solos e Materiais de Construção Civil os quais a norma de referencia solicita precisão 
especifica. 

curto prazo 1 R$1.499,98

7º Investimento
Laboratórios 
de Construção 
Civil

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Engenharia 
Civil

APARELHO MEDIÇÃO R$1.194,99 2 R$2.389,98 29/09/2017
O equipamento se faz necessário em face as demandas para o ensaio a que este item diz respeito 
em pesquisas e aulas regulares do curso de Engenharia Civil e Edificações. Atualmente não temos 
nenhuma unidade do item solicitado.

curto prazo 2 R$2.389,98

8º Investimento
Laboratórios 
de Construção 
Civil

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Engenharia 
Civil

BÚSSOLA NAVEGAÇÃO R$145,97 2 R$291,94 24/11/2016

O item descrito se faz necessário uma vez que as atividades de Topografia vem sendo realizadas 
utilizando a Bússola dos celulares dos alunos... Estas trazem grandes erros, e uma baixa qualidade 
no que diz respeito a obtenção do Azimute e outros dados concernentes a este equipamento, uma 
vez que nosso laboratório de Topografia, não conta com nenhuma bússola para assessorar neste 
sentido. Solicito com urgência.

curto prazo 1 R$145,97

10º Investimento
Laboratórios 
de Construção 
Civil

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Engenharia 
Civil

MANÔMETRO DIÂMETRO 63MM ESCALA: 0 A 10KGF/CM ESCALA DUPLA: KGF/CM E PSI CAIXA EM LATÃO FORJADO ENCHIMENTO: GLICERINA PRECISÃO: 3/2/3% 
(CLASSE B - ABNT) CONEXÃO: 1/4´ NPT VERTICAL RESOLUÇÃO: 0,1 KGF/CM APLICAÇÃO ÁGUA.

R$116,20 5 R$581,00 19/12/2017

O item solicitado se faz necessário uma vez que nosso Laboratório de Instalações Hidrossanitárias, 
encontra-se em implantação, contanto somente com amostras de produtos de mercado doados pela 
empresa Tigre Tubos e Conexões. O Manômetro solicitado é um equipamento utilizado para aferir 
pressões manométricas dinâmicas e estáticas contida em tubulações, sendo de fundamental 
importância sua existência dentro de um laboratório que versa sobre a temática hidráulica. É 
importante frisar também que nao temos nenhuma unidade deste item.

curto prazo 2 R$232,40

11º Investimento
Marcos 
Augusto 
Schliewe

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Licenciatura 
em Ciências Biológicas

TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO TEMPERADO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, REVESTIMENTO CABO PLASTISOL, PESO 260, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
LÂMINA INTERCAMBIÁVEL E REGULAGEM LÂMINA

R$21,00 4 R$84,00 07/09/2017
Ferramenta necessária em expedições de campo, para coleta de plantas, além de trabalhos de 
jardinagem

curto prazo 4 R$84,00

12º Investimento
Marcos 
Augusto 
Schliewe

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Licenciatura 
em Ciências Biológicas

CÂMARA DE GERMINAÇÃO:Gabinete com acabamento em pintura epóxi eletrostático texturizada na cor branca;Isolação térmica em poliuretano expandido entre duas paredes 
inclusive da porta;Porta “tipo cega” com guarnição de borracha com manta magnética para perfeita vedação;Gabinete tipo geladeira vertical em aço carbono SAE 1020 com 
tratamento anticorrosivo;Gabinete com revestimento interno em material sintético pré–moldado que evita a corrosão (câmara interna em polipropileno);Sistema de refrigeração 
tipo FROST-FREE;Painel frontal / superior (facilitando o acesso e visualização) com chave Liga / Desliga, controlador de temperatura, fusível de segurança geral, e indicação, 
no display digital, da potência sobre o aquecimento (indicação da temperatura do processo);Controladores de temperatura eletrônicos digitais microprocessados PID de dupla 
função (controle preciso da temperatura / leitura). Com as funções de set point e PID. Automático (depois de “setado” não mais precisa da intervenção do usuário);Controlador 
com registro / indicação de temperatura máxima e mínima com apenas um toque;Controladores imune à variação de correntes elétricas, que mantém os parâmetros 
programados mesmo com falta de energia;Sistema de fotoperíodo (Timer Digital) com 4 lâmpadas fluorescentes (suporte em aço inox) de 20W (5000K) com reator eletrônico 
(partida rápida), para simulação dia/noite, composto por temporizador / controlador digital automático programável com até 8 eventos diários de 1 a 999 minutos, 7 dias por 
semana, repetidamente. Também vem com a opção de ligado / desligado ou automático;Alternância de temperatura através de dois controladores de temperatura 
microprocessados eletrônicos digital do tipo PID independentes para temperaturas diferentes nos ciclos dia/noite (Termoperíodo), Automático;Faixa de controle de umidade: 
faixa de ajuste máxima de 5% a 100% UR - Indicação de leitura: 0,1%UR;Faixa de controle em torno do set-point: +/- 0,5 ºC e +/- 5%UR;Unidade geradora de umidade com 
reservatório ( bandeja) para 20 litros com nebulização ultra-sônica gerando partícula de água menores de 4 microns, controlada por controlador de umidade microprocessado 
digital;Sistema de desumidificação através do módulo evaporador;01 única tecla de comando no painel frontal dos controladores de temperatura para fácil programação de 
funções;Indicadores de funções (leitura) no display digital de “set point” e do “processo” (com detecção de erros);Equipado com função de armazenamento de temperaturas 
(máxima e mínima);Seleção de temperatura facilmente programável;Sensor de temperatura PT100 à prova de umidade (grau de proteção IP67),Acionamento da resistência e do 
compressor via relé de estado sólido;Circulação de ar quente / frio vertical forçado por micro ventiladores tipo cooler de baixo ruído (silencioso) e de grande durabilidade / 
eficiência, proporcionando um perfeita homogeneização da temperatura em toda a câmara;Controle de temperatura: faixa de ajuste de máxima –10ºC a 60ºC (faixa de trabalho) 
com uniformidade;Indicação da leitura/resolução: 0,1ºC;Estabilidade de +/- 0,2ºC em toda a faixa de trabalho;Lâmpada para iluminação interna automática (acionada ao abrir a 
porta);Alarme visual de temperatura fora do set-point com faixa ajustável de 0,1°C a 5,0°C (temperatura alta e baixa);Unidade de refrigeração com compressor hermético 
(unidade selada) com gás refrigerante ecológico (livre de CFC), com potência de 1/6HP;Sistema de aquecimento por resistência (de fio de cromo–níquel) blindada tubular em 
aço inox AISI 304 aletada (do tipo espiral) com 250W de potência (aquecimento uniforme);Proteção de sobre temperatura a termostato eletromecânico;Sistema de proteção do 
compressor por termostato eletromecânico;Sistema de desligamento automático do compressor e resistência de aquecimento para evitar perda dos matérias incubados em 
caso de pane no equipamento (proteção das amostras);Interface para conexão entre a câmara e computador para registros de atividades;Dimensões: Ext.: 1.539(A) x 616(L) x 
691(P) mm Int.: 1.350(A) x 520(L) x 460(P) mm;Volume: 350 Litros;Suporte para 12 (doze) prateleiras;Acompanha 9 prateleiras em aço carbono com pintura eletrostática;Cabo 
de alimentação (força) de acordo com as Normas da ABNT NBR 14.136 (com plug macho 2P+T) – Cabo PP (dupla isolação);Manual de instruções em português com termo de 
garantia;Chave liga/desliga;Fusível de proteção;Alimentação da Rede: 220V / 60H;Garantia: De 12 (doze) meses (contra defeitos de fabricação) e Assistência Técnica 
Permanente em todo Território Nacional.

R$5.900,00 1 R$5.900,00 28/11/2017

Equipamento necessário para experimentos de germinação em aulas práticas de Botânica e 
Ecologia. Há vários projetos de PIBIC e PIBITI que tiveram seus resultados comprometidos por falta 
deste equipamento. Há projetos aprovados e em curso de PIBITI e PIBIC que envolvem germinação. 
Novos projetos estão sendo submetidos e que necessitam deste equipamento sendo fundamental 
para a publicação destes trabalhos com resultados mais controlados.

curto prazo 1 R$5.900,00

14º Investimento
Gleison 
Ribeiro 
Rodrigues

Direção-Geral MÓDULO DE MEMÓRIA DDR3 1333MHz PC3 10600 COM CAPACIDADE DE 4GB R$96,86 20 R$1.937,20 07/11/2017 Recuperação de equipamentos, parados por falta de componentes. curto prazo 10 R$968,60

15º Investimento
Gleison 
Ribeiro 
Rodrigues

Direção-Geral MEMORIA 2GB DDR2 800MHZ CL6 PC2-6400 PRAZO DE ENTREGA / VALIDADE DA PROPOSTA / PRAZO DE GARANTIA - CONFORME EDITAL R$67,78 10 R$677,80 07/11/2017 Recuperação de equipamentos e reposição de peças. curto prazo 5 R$338,90

16º Investimento
Gleison 
Ribeiro 
Rodrigues

Direção-Geral Placa de Vídeo 01 G - P3 - 1302 - POINT OF VIEW GEFORCE GT 210 1GB- LR Validade da proposta 60 dias. R$142,67 15 R$2.140,05 22/11/2017 Recuperação de equipamentos com defeito. curto prazo 5 R$713,35

17º Investimento
Gleison 
Ribeiro 
Rodrigues

Direção-Geral Placa de Vídeo 2Gb, DDR3 PCI-Express, VGA, DVI e HDMI. NVIDIA GT 420, 12 meses de garantia R$210,00 25 R$5.250,00 22/11/2017 Recuperação de equipamentos e reposição. curto prazo 5 R$1.050,00

19º Investimento
Gleison 
Ribeiro 
Rodrigues

Direção-Geral Placa de Rede RJ-45 Mini PCI 10/1000 MYMAX MLAN-JEN. Validade da proposta 60 dias. R$20,14 30 R$604,20 22/11/2017 Manutenção e reposição de equipamentos. curto prazo 20 R$402,80

20º Investimento
Gleison 
Ribeiro 
Rodrigues

Direção-Geral
DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - HD Externo - Capacidade de armazenamento de 1 TB; Velocidade de transferência de dados mínima de 
300 MB/s usando 2.0; Conexões USB3.0: Compatível com ambiente Windows; Alimentação USB; Inclui 1 cabo USB e manual de instruções; Garantia de 1 ano(Conforme 
descrição do Termo de Referência.)

R$250,05 3 R$750,15 12/10/2017 ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES E SOFTWARES DO SETOR curto prazo TI 1 R$250,05

22º Investimento

AURORA 
LUIZA 
PALADINI 
LESSA

Direção-Geral
 DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - HD Externo - Capacidade de armazenamento de 1 TB; Velocidade de transferência de dados mínima de 
300 MB/s usando 2.0; Conexões USB3.0: Compatível com ambiente Windows; Alimentação USB; Inclui 1 cabo USB e manual de instruções; Garantia de 1 ano(Conforme 
descrição do Termo de Referência.)

R$250,05 2 R$500,10 12/10/2017

A Comunicação Social armazena grande banco de imagens, vídeos e arquivos em geral, incluindo 
artes de todos os tipos do IFG/Câmpus Formosa. Como tais arquivos são muito "pesados" e 
precisam de grande espaço de armazenamento, é imprescindível a aquisição de tal objeto para o 
setor. Sem o Disco Rígido Removível, corre-se o risco de perder todo o banco de imagem do 
IFG/Câmpus Formosa.

curto prazo 1 R$250,05

24º Investimento
Leandro 
Santos Goulart

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Licenciatura 
em Ciências Biológicas

Redes de neblina em nylon com tamanho mínimo de 10x3 metros. R$135,00 6 R$810,00 22/11/2017
O material é indispensável para aulas de campo  (Zoologia de Vertebrados e Fisiologia Animal 
Comparada), além de pesquisas cadastradas no IFG

curto prazo 2 R$270,00

25º Investimento
Leandro 
Santos Goulart

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Licenciatura 
em Ciências Biológicas

 FREEZER HORIZONTAL; capacidade total bruta 503l; capacidade total líquida 402l; consumo de energia mensal - 110 v 84.60 kWh/mês; consumo de energia mensal - 220 v 
84.60 kWh/mês; cor branca; dimensão sem embalagem (axlxp) 960 x 1473 x 780 mm; número de portas 2

R$2.049,97 2 R$4.099,94 22/11/2017

Venho solicitando este equipamento desde o ano de 2010. o equipamento em questão é importante 
para o funcionamento dos Laboratórios de Zoologia;  Fisiologia e anatomia Animal para preservação 
a frio das peças anatômicas. Reitero que as aulas práticas não mais acontecem nestes ambientes 
em detrimento da falta deste equipamento para acondicionamento dos materiais biológicos das 
aulas

curto prazo 1 R$2.049,97

26º Investimento
Leandro 
Santos Goulart

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Licenciatura 
em Ciências Biológicas

: Monóculo de longo alcance – Tubo intensificador: 1ª geração, faixa máxima de visão: 400’,Iluminador infravermelho, ampliação 2x,ângulo de visão 20°; Campo de visão:( a 100 
jardas)1050’ (349 m em 1000

R$1.400,00 2 R$2.800,00 22/11/2017
Este equipamento nos auxiliará nas aulas práticas e de campo (Noturnas) para as disciplinas de 
Zoologia de Vertebrados, Zoologia de Invertebrados, Fisiologia Animal Comparada

curto prazo 1 R$1.400,00



27º Investimento
Leandro 
Santos Goulart

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Licenciatura 
em Ciências Biológicas

 ARMADILHA FOTOGRÁFICA Bushnell 8MP Trophy Cam HD 119676C : TAMANHO: 14CM X 10CM OPÇÕES DE RESOLUÇÃO: 3MP, 5MP E 8MP FUNÇÕES: FILMA E 
FOTOGRAFA CARACTERÍSTICAS: 32 LEDS INFRAVERMELHOS PIR SENSOR: LOW/MED/HIGH FILMAGEM: DE 1S A 60S ALCANCE DA CAPTURA DE IMAGEM: ATÉ 15M 
RESOLUÇÃO DE VÍDEO: VGA / QVGA MULTI-IMAGEM: CAPTURA ATÉ TRÊS FOTOS POR DISPARO; TOTALMENTE IMPERMEÁVEL; UTILIZA 4 OU 8 BATERIAS 
SISTEMA DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE BATERIA. ACESSÓRIOS: CINTO CAMUFLADO COM PRESILHA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. CAPACIDADE: 
CARTÃO SD DE ATÉ 32GB (CARTÃO DE 2GB INCLUSO)

R$1.180,00 2 R$2.360,00 22/02/2018
Este equipamento é importante para as aulas de campo da disciplina de Zoologia, a qual os 
discentes poderão aprender técnicas de identificação manejo e conservação da fauna.

curto prazo 1 R$1.180,00

31º Investimento
Vinicius 
Martins Sousa

Direção-Geral Microfone Lapela sem fio R$3.393,07 2 R$6.786,14 15/12/2017 Microfone para produção de conteúdo em vídeo. curto prazo 1 R$3.393,07

32º Investimento
Vinicius 
Martins Sousa

Direção-Geral

ILUMINADOR PROFISSIONAL DE 504 LEDS COM SUPORTE PARA BATERIA Temperatura da cor variando de 3.200 - 5.600K. · Fonte de alimentação: 13 ~ 16.8V. · 
Potência/Lumens: 2900 Lux (1m/4200k) - Intensidade varia de 10% a 100%. · Alcance do controle remoto: 20 metros. · Energia do aparelho: 100V - 240V 50/60Hz. · Quantidade 
de Leds: 5600k, total de 504 peças. · Lumens: 2900 lux (1m/4200k) - Intensidade varia de 10% a 100%. · Vida útil acima de 50.000 horas ou superior. · Peso: 1,44 Kg. · 
Dimensões: 390x300x60mm . entrega 60 validade 60 garantia 12

R$1.250,00 4 R$5.000,00 20/03/2018 Iluminador para produção de conteúdo em vídeo. curto prazo 2 R$2.500,00

33º Investimento
Bruno Quirino 
Leal

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Engenharia 
Civil

BOMBA CENTRÍFUGA AXIAL, NOME BOMBA CENTRIFUGA AXIAL DE 4´, COM POTENCIA DE 0,5 CV, VAZÃO DE 1M³/H, ALTURA MANOMETRICA DE 25M, COM SAÍDA 
DE 1 1/2´ COM ROSCA BSP

R$890,99 4 R$3.563,96 16/11/2017

As bombas são fundamentais para montagem do laboratório de instalações hidrossanitárias, 
previsto no PPC da Engenharia Civil, esse laboratório ainda não possui nenhum 
equipamento/experimento, ressaltando a importância da aquisição. São necessárias 4 bombas para 
que se estude a associação de bombas em série e em paralelo. 

curto prazo 4 R$3.563,96

34º Investimento
Leandro 
Santos Goulart

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Licenciatura 
em Ciências Biológicas

 BINOCULO 20X50, MAGNIFICACAO DE 20 VEZES COM ESTABILIDADE DE IMAGENS, FOCO CENTRAL, CAMPO DE VISAO 56M/1000 20X, ACABAMENTO ABS-METAL 
TODO EMBORRACHADO NA COR PRETA, PESO 0,815KG, TAMANHO 19X19X6CM. 

R$349,94 4 R$1.399,76 25/10/2017
Estes equipamentos serão utilizados como suporte para visualização dos animais em campo 
quando em aula prática de campo, referente às disciplinas de Zoologia de Vertebrados, Botânica, 
Ecologia.

curto prazo 2 R$699,88

36º Investimento
Francione 
Neris

Coordenação de 
Recursos Humanos

DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, NOME DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - HD Externo - Capacidade de armazenamento de 1 TB; Velocidade de transferência de dados mínima de 
300 MB/s usando 2.0; Conexões USB3.0: Compatível com ambiente Windows; Alimentação USB; Inclui 1 cabo USB e manual de instruções; Garantia de 1 ano(Conforme 
descrição do Termo de Referência.)

R$250,05 1 R$250,05 12/10/2017
A necessidade desse ítem se dá pelo fato de que cada vez mais estamos aderindo aos arquivos 
digitais e que a necessidade de segurança dessas informações se faz urgente. Utilizaremos o HD-
externo para realizar backups semanais e resguardar a integridade dos nossos arquivos funcionais.

curto prazo 1 R$250,05

2º Investimento
Marcos 
Augusto 
Schliewe

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Licenciatura 
em Ciências Biológicas

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. Modelo: BM-600B

R$1.305,00 10 R$13.050,00 23/11/2017

Para equipar laboratórios de Botânica e Zoologia, possibilitando assim estudar na prática maiores 
detalhes das estruturas anatômicas de invertebrados e plantas. Atualmente há poucas lupas 
disponíveis, cerca de 5-7 para atender turmas em média de 25-30 discentes. Assim com mais esta 
aquisição as aulas serão mais dinâmicas e produtivas para os discentes de vários cursos do 
campus, principalmente biotecnologia e Lic. em Ciências Biológicas

longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00

9º Investimento
Laboratórios 
de Construção 
Civil

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Engenharia 
Civil

 Aderímetro - Marca: Solotest - Modelo: 1.129.230 - Arrancamento microprocessado construído para realizar o ensaio de arrancamento com garantia da velocidade constante, o 
equipamento possibilita o ajuste desta variável de 50 a 800 Newtons por segundo. Seu sistema microprocessado permite configurar a área da pastilha, armazenar em sua 
memória os ensaios e calcular as médias normal e elaborada (descarta valores maiores e menores que 20% da média normal e recalcula com os resultados remanescentes 
expressando-os em MPa). Características: capacidade: 15 kN; resolução do display: 1N; velocidade de carregamento: configurável de 50 a 800N/seg.; mostrador: display de 
cristal líquido de 2 linhas, capaz de mostrar os valores do ensaio em tempo real; memória: armazena aproximadamente 300 ensaios. O aparelho também possibilita a 
transferência de dados através de sua saída serial RS 232. Acompanha cabo serial e software para transferência de dados, em ambiente Windows® e 12 pastilhas com Ø50 
mm. Todo o ensaio é controlado eletrônicamente e medido através de uma célula de carga eliminando falhas humanas. Conforme normas: NBR 14084, 14083 e 13528. - 
Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante

R$26.354,00 1 R$26.354,00 30/08/2017
O item se faz necessário para atender as demandas oriundas  do ensaio de arrancamento o qual 
investiga a aderência de revestimentos em alvenarias, ou a interface entre o Bloco Cerâmico e a 
Argamassa. Nao existe qualquer unidade do equipamento em nossas dependências.

longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00



13º Investimento
Gleison 
Ribeiro 
Rodrigues

Direção-Geral

Desktop Tipo 02 HP EliteDesk 705 G1 SFF, A8 PRO-7600B, Monitor V198bz . Produto fabricado no Brasil com direito de preferência conforme decreto 8.194.II. Especificações 
técnicas mínimas: a) Processador Processador de no mínimo quatro núcleos físicos; Clock mínimo de 3.1 Ghz; Cache de no mínimo 4MB; Suportar tecnologia Turbo Boost ou 
Turbo Core; b) Memória Memória instalada de no mínimo 4GB; Tipo de memória DDR3; No mínimo quatro Slots de memória; Suportar expansão de no mínimo 32GB; Os 
módulos instalados devem ser homologados ou do mesmo fabricante do computador ofertado; c) Bios Bios do mesmo fabricante do computador, não sendo aceito soluções em 
regime de OEM, devidamente comprovada através de declaração do fabricante específica para este edital e contendo o modelo ofertado; d) Placa mãe A placa mãe deve ser do 
mesmo fabricante do computador; Possuir no mínimo dez portas USB, sendo quatro portas frontais e no mínimo duas portas na versão 3.0; Não serão aceitos o uso de 
adaptadores como placas PCI e Hubs para compor a quantidade de portas USB solicitadas; Uma porta de vídeo padrão VGA integrada a placa mãe; No mínimo duas portas de 
vídeo display port integradas a placa mãe; Possuir uma porta PS/2 para teclado e uma porta PS/2 para mouse; Possuir no mínimo dois slots PCI Express X1 e no mínimo um 
slot PCI Express X16; Chipset no mínimo Q87 ou A88x; O chipset da placa mãe deverá ser do mesmo fabricante do processador. Controladora SATA de 6GB/s ou superior, 
integrada a placa mãe; Possuir controladora de áudio integrada e) Gabinete Gabinete tipo: SFF (small form fator) padrão ATX ou BTX, podendo ser utilizado tanto na posição 
vertical quanto na posição horizontal; O gabinete deverá, obrigatoriamente, ser do mesmo fabricante do computador fornecido; Possuir conectores de áudio integrados ao 
gabinete; Permitir a colocação de dispositivo antifurto (dispositivo de travamento); Abertura tool-less para o gabinete e retirada dos principais componentes internos; Não serão 
aceitos o uso de parafusos recartilhados no gabinete; Uma baia interna de 3,5” e uma baia externa de 5/25”; Possuir botão liga/desliga em posição que ofereça proteção contra 
desligamento acidental; f) Fonte de Alimentação Uma fonte de alimentação que suporte toda a configuração do computador; Capaz de operar de 110v~ a 220v~ de forma 
automática; Potência de no máximo 240 watts; PFC ativo e eficiência energética mínima de 70%; Padrão BTX ou ATX; Apresentar a certificação 80PLUS em nome do fabricante 
do computador na proposta sob pena de desclassificação; g) Disco Rígido Disco rígido de no mínimo 500GB; Velocidade de rotação de no mínimo 7.200 RPM; Possuir 
tecnologia SMART IV; Possuir tecnologia NCQ; h) Controladora de Vídeo Possuir controladora de vídeo integrada a placa-mãe com no mínimo 512MB; Tipo de memória 
compartilhada/nativa; Uma interface de conexão VGA; Duas interfaces display port; Suportar DirectX 11.1 e OpenGL 4.3; i) Gravador de DVD Uma unidade leitora e gravadora 
de DVD; Suportar no mínimo 40x para a leitura de CD, 12x para a leitura de DVD, 8x para a escrita de DVD e 32x para escrita de CD; Driver disponível para windows 7 e linux; j) 
Áudio Áudio tipo high definition (hd) áudio; Possuir alto falante de no mínimo 01 watt interno ao gabinete; l) Adaptador de Rede Um adaptador de rede ethernet 
10baset/100basetx/1000baset; Em conformidade com os padrões IEEE 802.1p, 802.1q, 802.3, 802.3ab; Autosense, com conectores tipo RJ45; m) Monitor de Vídeo Monitor de 
vídeo padrão LED ou superior de no mínimo 18,5’’; Gabinete policromático padrão widescreen; Resolução mínima de 1366 x 768 a 60 hz; Brilho de no mínimo 200 cd/m²; 
Contraste real de no mínimo 600:1 e dinâmico de no mínimo 3.000.000:1; Voltagem/alimentação automática com fonte interna ou externa ao monitor a 100-240 vac, 50-60hz; 
Uma conexão VGA ou superior; Acompanhar cabos de conexão compatíveis com a conexão do desktop e cabo de força; plug & play DDC; O monitor deverá ser no mesmo 
padrão de cores do computador; Possuir o mesmo padrão de garantia do computador; n) Teclado Teclado em idioma português, padrão ABNT2; Conexão USB ou PS/2, sem o 
uso de adaptadores; Possuir no mínimo 107 teclas; Com teclas não apagáveis pelo uso contínuo; Regulagem de altura; Vida útil de no mínimo 20 milhões de toques; Do mesmo 
fabricante do computador ofertado; Mesmo padrão de cores do gabinete; o) Mouse Mouse tipo óptico; Conexão tipo USB ou PS/2; Resolução mínima de 800 DPI; Do mesmo 
fabricante do computador ofertado; Mesmo padrão de cores do gabinete; p) Sistema Operacional Sistema operacional instalado Windows 8.1 Professional ou superior 
devidamente instalado e licenciado; q) Garantia Garantia de 12 meses; Garantia prestada pelo fabricante ou rede de assistência técnica própria ou autorizada; O fabricante deve 
disponibilizar uma central telefônica para abertura de chamados técnicos através de ligação gratuita (0800) para suporte e atendimento técnico; Possuir site na internet, com a 
disponibilização

R$3.400,13 30 R$102.003,90 03/01/2018
Substituição de equipamento já bastante depreciados e defasados; e atendimento às demandas da 
instituição.

longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00

18º Investimento
Gleison 
Ribeiro 
Rodrigues

Direção-Geral Placa de Rede Wi-Fi Mini PCI 150Mbps TL-WN781ND (Antena Destacável). VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS GARANTIA: 12 MESES R$44,31 30 R$1.329,30 22/11/2017 reposição e manutenção de equipamentos longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00

21º Investimento
Emilia 
Fernandes de 
Brito

Gerência de 
Administração

ACUMULADOR TENSÃO: Nobreak capacidade 700 KVA; Alimentação: modelo bivolt com seleção automática de entrada 115/127/220V, 60Hz; Tensão de saída fixa de 115V; 
Processador RISC; Potência Nominal 700 VA; Funções de filtro de linha e estabilizador interno; Pelo menos 4 tomadas no padrão NBR 14136; Led colorido no painel frontal: 
indica as condições de funcionamento do nobreak; Porta fusível externo com unidade reserva; Deve ser adequado para utilização com equipamentos eletrônicos; Garantia 
mínima de 24 meses; Referência: Nobreak SMS 700va Bivolt Net 4+.

R$311,85 2 R$623,70 26/10/2017

Este aparelho visa garantir  o funcionamento dos equipamentos de informática e  telecomunicações  
durante a falta de energia elétrica.  Também  protege tais equipamentos  em eventuais oscilação da 
rede elétrica local. Durante a Sessão Pública de um pregão eletrônico, se ficarmos sem o 
funcionamento dos equipamentos de informática e telecomunicações, o prejuízo será grande, haja 
vista a interrupção da sessão e importantes informações perdidas. Em 2016 vivenciamos a falta de 
energia elétrica durante a sessão pública de um pregão, fato este que trouxe vários atrasos e 
prejuízos a este setor. 

longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00

23º Investimento
Leandro 
Santos Goulart

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Licenciatura 
em Ciências Biológicas

 FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 10 C, TENSÃO 
ALIMENTAÇÃO 220 V. 

R$2.140,00 1 R$2.140,00 02/11/2017

Este item em especial venho solicitando ao IFG desde o ano de 2010. o referido equipamento é s 
extrema importância para o funcionamento do laboratório de Zoologia e Fisiologia Animal para 
conservação resfriada de peças anatômicas (que até o momento não possuímos em detrimento da 
falta deste equipamento)e consequentemente não há as aulas práticas referentes a estas disciplinas 
supra dito.

longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00

28º Investimento
Verônica 
Rodrigues de 
Sousa

Coordenação de Apoio 
ao Ensino

Marca: DELL Fabricante: DELL Modelo: OptiPlex 7040 SFF Principais Características Técnicas: - Gabinete: Gabinete padrão SFF (small form factor) - Placa Mãe e Chipset: 
Placa mãe Dell com chipset Intel - Processador: 6ª geração do Processador Intel Core I7-6700 (Quad Core, 3,4 GHz com turbo expansível para até 4 GHz, Cache de 8 MB, com 
Intel HD Graphics 530) - Memória RAM: Memória de 8 GB, 2133 MHz, DDR4 (2 x 4 GB) - Armazenamento: Disco Rígido de 1 TB (7200 RPM) 32MB de cache - Gráficos: Placa 
de Vídeo AMD Radeon R5 340X (DP/DVI-I de 2 GB) - Controladora de Rede: 1 (uma) interface RJ-45, integrada a Placa Mãe - Audio: Controladora de áudio integrada - Fonte de 
Alimentação: Fonte de 180 W com eficiência energética mínima de 85% com certificação 80Plus na categoria Bronze - Teclado e Mouse: Teclado Dell KB216 padrão ABNT-2 e 
Mouse Dell MS111 com 2 botões para seleção e um botão de rolagem, ambos com conector tipo USB - Monitor: Monitor Dell modelo P2217H - Sistema Operacional: Sistema 
Operacional Microsoft Windows 8.1 Pro OEM 64 bits, também licenciado para Windows 10 Pro OEM 64 bits Demais especificações técnicas conforme o solicitado no edital e 
suas circulares O equipamento possui garantia de 3 (três) anos para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local O tempo de solução de problema/incidente é de 
máximo 48h úteis após a abertura do chamado Demais características de garantia, suporte e assistência técnica conforme o solicitado no edital e suas circulares

R$3.700,00 1 R$3.700,00 05/02/2018 Computador em uso lento e apresentando travamento. longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00

29º Investimento
Marcos 
Augusto 
Schliewe

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Licenciatura 
em Ciências Biológicas

 MICROSCÓPIO BINOCULAR, COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 30 W E LED PARA CAMPO CLARO, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4 X, 10 X, 40 X E 100 X À 
SECO, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 18, SETA INDICADORA, CONDENSADOR FIXO, CHARRIOT DO LADO DIREITO, REVOLVER PARA 4 OBJETIVAS. MARCA / 
FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10332039067, COMPOSTO DE: "Microscópio "Primo Star" com 
estativa mecânica à direita, campo 18 e desenho ergonômico, que garante correta postura ao usuário; Luz transmitida com sistema ótico de correção infinita (ICS); Estativa e 
todas as engrenagens em metal; Tubo binocular com inclinação de 30º entre a linha de visão do observador e o plano horizontal; rotação de 360º em torno do eixo vertical; Par 
de oculares focalizáveis 10x/18 Br. com tratamento antifungo, opção de trava por parafusos para evitar que sejam retiradas por pessoas não autorizadas; Distância interpupilar 
de 48 a 75 mm; Revólver reverso com espaço para quatro objetivas; Conjunto de objetivas planas-acromáticas: Objetiva ""Plan-Achromat"" 4x/0,10; Objetiva ""Plan-Achromat"" 
10x/0,25; Objetiva ""Plan-Achromat"" 40x/0,65 retrátil; Objetiva ""Plan-Achromat"" 100x/0,8 retrátil (a seco); Botão bilateral para focalizações macrométrica e micrométrica e 
escala micrométrica à esquerda; ajuste grosso de 4 mm por volta e ajuste fino de 0,3 mm por volta; deslocamento total de 15 mm; Platina mecânica com dimensões 140 x 135 
mm, acionamento à direita e porta-objeto; Charriot com movimento XY graduado e limitador do movimento Z, evitando quebra de lâminas; deslocamento total de 75 mm no eixo 
X e 30 mm no eixo Y; Condensador fixo tipo Abbe N.A. 0,9/1,25; diafragma íris; compartimento para adaptar futuramente, aneis de fase e de campo escuro; Controle de 
intensidade luminosa incorporado ao microscópio e acoplado à função liga/desliga, que obriga a redução da intensidade antes do desligamento, prolongando a vida útil do LED 
ou da lâmpada; Duas opções de iluminação já inclusas: LED 3200 K e lâmpada halógena 6 V / 30 W pré-centralizados, controle de intensidade luminosa e sistema de troca de 
LED/lâmpada protegido por parafusos - ferramenta inclusa; Escalas em LEDs nas laterais, indicadoras de intensidade luminosa, que facilita observar à distância, se o 
microscópio foi deixado ligado; Fonte de 100...240 V AC / 50...60 Hz / 30 VA com três adaptadores para diferentes tipos de tomadas (bivolt automático); Tratamento antifungo 
nas oculares, tubo e objetivas; Compartimento de LED e lâmpada halógena; Opção de futuramente acoplar componentes para contraste de fase, campo escuro e fluorescência. 
Acompanham: Capa protetora; Filtros coloridos azul (luz do dia), verde e amarelo; Lâmpada reserva; " Manual de Operação em Português. Garantia: 12 (doze) meses a contar 
da data de entrega definitiva. Assistência técnica permanente no Brasil. Declaramos total conhecimento, atendimento e concordância com todos os termos e itens deste Edital e 
seus Anexos. Link para acesso ao catalogo do fabricante: 
http://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/C56DF8AA867613A8C1257C1D0068C1A1/$FILE/EN_41_011_042_Primo_Star_rel2_0.pdf

R$4.860,00 6 R$29.160,00 03/01/2018

Microscópios são necessários para que o Lab. de microscopia atenda minimamente as turmas de 
biotecnologia, Lic. em Ciências Biológicas e outras aulas de biologia, pois as turmas possuem em 
média 25-30 discentes e atualmente apenas 13 microscópios funcionam adequadamente. Os 
demais já foram para manutenção porém devido à fragilidade da marca dos microscopios obtidos os 
defeitos continuam. Estes que serão adquiridos possuem maior durabilidade, confiabilidade e 
melhor assistência técnica (garantia). O custo-benefício é importante. 

longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00

30º Investimento
Marcos 
Augusto 
Schliewe

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Superior de Licenciatura 
em Ciências Biológicas

MICROSCÓPIO TRINOCULAR, COM ILUMINAÇÃO TRANSMITIDA DE 30 W E LED PARA CAMPO CLARO, OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE 4 X, 10 X, 40 X E 100 X À 
SECO, OCULARES FOCALIZÁVEIS DE 10 X / 18, SETA INDICADORA, CONDENSADOR FIXO, CHARRIOT DO LADO DIREITO, REVOLVER PARA 4 OBJETIVAS. CÂMERA 
DIGITAL COLORIDA PARA MICROSCOPIA, RESOLUÇÃO DE 5 Mb, INTERFACE USB 2.0, SENSOR CMOS, KIT PARA USO SEM COMPUTADOR, NÃO RECOMENDADA 
PARA FLUORESCÊNCIA E CAMPO ESCURO, ADAPTADOR C-MOUNT DE 0,5 X. MARCA / FABRICANTE: CARL ZEISS, PROCEDÊNCIA: ALEMANHA, REGISTRO NO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 10332039067, COMPOSTO DE: "Microscópio "Primo Star" com estativa mecânica à direita, campo 18 e desenho ergonômico, que garante correta 
postura ao usuário; Luz transmitida com sistema ótico de correção infinita (ICS); Estativa e todas as engrenagens em metal; Tubo binocular com inclinação de 30º entre a linha 
de visão do observador e o plano horizontal; rotação de 360º em torno do eixo vertical; Par de oculares focalizáveis 10x/18 Br. com tratamento antifungo, opção de trava por 
parafusos para evitar que sejam retiradas por pessoas não autorizadas; Distância interpupilar de 48 a 75 mm; Revólver reverso com espaço para quatro objetivas; Conjunto de 
objetivas planas-acromáticas: Objetiva ""Plan-Achromat"" 4x/0,10; Objetiva ""Plan-Achromat"" 10x/0,25; Objetiva ""Plan-Achromat"" 40x/0,65 retrátil; Objetiva ""Plan-Achromat"" 
100x/0,8 retrátil (a seco); Botão bilateral para focalizações macrométrica e micrométrica e escala micrométrica à esquerda; ajuste grosso de 4 mm por volta e ajuste fino de 0,3 
mm por volta; deslocamento total de 15 mm; Platina mecânica com dimensões 140 x 135 mm, acionamento à direita e porta-objeto; Charriot com movimento XY graduado e 
limitador do movimento Z, evitando quebra de lâminas; deslocamento total de 75 mm no eixo X e 30 mm no eixo Y; Condensador fixo tipo Abbe N.A. 0,9/1,25; diafragma íris; 
compartimento para adaptar futuramente, aneis de fase e de campo escuro; Controle de intensidade luminosa incorporado ao microscópio e acoplado à função liga/desliga, que 
obriga a redução da intensidade antes do desligamento, prolongando a vida útil do LED ou da lâmpada; Duas opções de iluminação já inclusas: LED 3200 K e lâmpada 
halógena 6 V / 30 W pré-centralizados, controle de intensidade luminosa e sistema de troca de LED/lâmpada protegido por parafusos - ferramenta inclusa; Escalas em LEDs 
nas laterais, indicadoras de intensidade luminosa, que facilita observar à distância, se o microscópio foi deixado ligado; Fonte de 100...240 V AC / 50...60 Hz / 30 VA com três 
adaptadores para diferentes tipos de tomadas (bivolt automático); Tratamento antifungo nas oculares, tubo e objetivas; Compartimento de LED e lâmpada halógena; Opção de 
futuramente acoplar componentes para contraste de fase, campo escuro e fluorescência. Acompanham: Capa protetora; Filtros coloridos azul (luz do dia), verde e amarelo; 
Lâmpada reserva; " Adaptador para Câmera P95-C 1/2 0.5x para Primo Star CÂMERA PARA MICROSCOPIA AXIOCAM ERC 5S REV.2 Câmera para microscopia AxioCam 
ERc 5s Rev.2; Acompanha programa, drivers e cabo para conexão via USB 2.0 (Y-cable), 2 m. Sensor: Micron MT9P031, 5 Megapixels, colorido, CMOS. Resolução básica: 
2560 (H) x 1920 (V) = 5.0 Megapixels. Tamanho de pixel: 2,2 µm x 2,2 µm. Tamanho do sensor: 5,7 mm x 4,28 mm, equivalente a 1/2,5" (diagonal 7,1 mm). Taxa de quadros ao 
vivo (dependente da configuração de hardware e dos softwares): H x V taxa de quadros em 800 x 600 - 20 f/s. Taxa de quadros em modo "standalone" via DVI-D (HDMI): H x V, 
Taxa de quadros em 1280 x 720 - 60 f/s e 1920 x 1080 - 30 f/s. Digitalização: 3 x 8 bit/pixel. Tempo de integração: de 10 #s à 2 s. Interfaces: 1 entrada para cartão do tipo SD 
(para cartões SD e SDHC), 1 entrada mini USB 2.0 (incluído cabo de conexão), 1 entrada DVI- D (HDMI), 1 entrada do tipo Ethernet RJ45 100 Mbit, 1 sensor infravermelho. 
Faixa espectral: Aproximadamente de 400 nm-700 nm, filtro de infravermelho. Modo de leitura: progressiva. Interface ótica: C-mount. Registros/certificações: CE, FCC Class B, 
RoHS. Condições ambientais: +5° … +45° Celsius, máximo de 80% de umidade relativa do ar, livre de condensação e livre circulação de ar. Fonte de energia (alimentação): via 
2x USB 2.0 (Y-cable) ou fonte externa (opcional). Botões de controle: Para captura de imagem e balanço de branco. Sistema operacional suportado: Windows 7 x32 Ultimate 
SP1 (ZEN lite) Windows 7 x64 Ultimate SP1 (ZEN lite/pro/system) Kit de acessorio AxioCam Erc 5s rev.2. Manual de Operação em Português. Garantia: 12 (doze) meses a 
contar da data de entrega definitiva. Assistência técnica permanente no Brasil. Declaramos total conhecimento, atendimento e concordância com todos os termos e itens deste 
Edital e seus Anexos. Link para acesso ao catalogo do fabricante: 
http://applications.zeiss.com/C125792900358A3F/0/C56DF8AA867613A8C1257C1D0068C1A1/$FILE/EN_41_011_042_Primo_Star_rel2_0.pdf

R$12.383,40 1 R$12.383,40 03/01/2018

Microscópio com camera acoplada, que permite a captura de imagens para gerar imagens com 
escala. Permite a preparação de aulas teóricas, produção de laminário virtual para os discentes, e 
suporte em várias pesquisas PIBIC, PIBIC-EM, PIBITI,  na área de licenciatura em ciências 
biológicas. Além disso permite a projeção da imagem para que as aulas práticas sejam mais 
produtivas e organizadas. É uma ferramenta pedagógica imprescindível para o laboratório de 
microscopia.

longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00

35º Investimento
Nayara Luiz 
Pires

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Coordenação do Curso 
Técnico Integrado ao 
Ensino Médio em 
Saneamento

Carrinho transporte. Carrinho de transporte para laboratório com estrutura em aço inox, com 3 prateleiras em aço inox com perfis das bordas elevados, 4 rodízios para 
deslizamento do carrinho sendo 2 giratórios e 2 fixas com travas, com dimensão aproximada de 90 (a) x 80 (l)x 50 (p). Material resistente a corrosão/ferrugem. Capacidade 
mínima de 50kg por prateleiras. 

R$1.050,00 1 R$1.050,00 29/11/2017

O setor de Laboratório da Área de Biologia, Biotecnologia e Saneamento conta com 6 laboratórios, 
um almoxarifado de reagentes e vidrarias. As técnicas de laboratório ao preparar aula prática, 
pesquisa e extensão movimento, equipamentos, vidrarias, reagentes e outros entre os laboratórios e 
temos dificuldade para transportar os materiais. Esse carrinho de transporte de laboratório auxilia de 
forma eficiente o trabalho do setor. 

longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00



37º Investimento
Karen Cristina 
Costa 
Nascimento

Departamento de Áreas 
Acadêmicas

Carrinho transporte, material alumínio, tipo de supermercado tamanho médio , largura 60 cm, quantidade de rodas 4 (quatro), características adicionais lona encerada, 
comprimento 100 cm, aplicação transporte de acessórios esportivos, possibilite o transporte de no mínimo 10 bolas oficiais de futebol.

R$584,97 3 R$1.754,91 25/08/2017

Venho através desta justificar a necessidade da compra dos materiais abaixo, na busca de obter 
recursos ou meios para promover o ensino aos vários tipos de componentes do ambiente de 
aprendizagem que dão a origem à estimulação para o aluno, ou seja, meios materiais que se 
dispõem para conduzir a aprendizagem. Os recursos didáticos pedagógicos são instrumentos de 
grande valor para a Educação Física porque concentra o educando, desperta e focaliza o seu 
interesse, promovendo a integração da prática com teoria, facilitando a sua compreensão.

longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00

38º Investimento
Francione 
Neris

Coordenação de 
Recursos Humanos

Webcam, capacidade 16MP, interface USB: versão USB 2.0; resolução de pelo menos 16 mega pixels interpolado; sem necessidade de software de instalação (plug and play); 
com microfone embutido; compatível Windows 2000, XP, Vista e Windows 7; cor predominante preto; garantia de pelo menos 12 meses.

R$55,98 2 R$111,96 27/12/2017

Com o intuito de diminuir ainda mais os custos a Reitoria tem utilizado cada vez mais os recursos de 
WEB-Conferência e a utilização da câmera webcan maximizaria ainda mais a eficácia dessa 
ferramenta. Sobretudo quando solicitamos consultorias informais e que as vezes precisamos de 
visualização de material em tempo real.

longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00

39º Investimento
Francione 
Neris

Coordenação de 
Recursos Humanos

FRAGMENTADORA DE PAPEL, COM ABERTURA DE INSERÇÃO DO PAPEL MÍNIMA DE 220MM; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE SIMULTÂNEO DE NO MÍNIMO 
10 (DEZ) FOLHAS DE PAPEL A4 (GRAMATURA 75G/M²); NÍVEL DE RUÍDO: <75 DB. VOLUME DO CESTO: MÍNIMO DE 10 LITROS; TENSÃO: 220V Todas as despesas com 
tributos, fretes e tarifas estão incluídos na proposta; Procedência Importado Prazo de Entrega 15(Quinze) dias Validade da Proposta 60(Sessenta) dias Garantia 12(doze) 
meses. Marca Destroy Paper Modelo Dws1201cd

R$295,18 1 R$295,18 26/12/2017

Atualmente fragmentamos os papeis de cunho sigiloso e descartável na fragmentadora do gabinete. 
Porém para não ter que interromper o trabalho muitas vezes acumulamos esses documentos e 
tentamos fazer em lotes. A aquisição desse equipamento para o RH diminuiria a ocorrência de 
extravio desses documentos que precisam ser descartados com medida de urgência. Além de tirar a 
sobrecarga da fragmentadora do gabinete que é a única o câmpus que funciona perfeitamente.

longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00

40º Investimento
Francione 
Neris

Coordenação de 
Recursos Humanos

Marca Ventisol Modelo Notos50Cm VENTILADORES DE COLUNA Alta performance; Grande vazão de ar; Coluna com regulagem de altura; Oscilante; Inclinação regulável; 
Altura mínima e máxima: 1,11 m e 1,46 m. Nº velocidades: 3, Grade removível, Inclinação vertical ajustável, potência(W) 80, Quantidade de pás: 3, Diâmetro 40 cm, Cor preto. 
Dimensões aproximadas: Altura: 1,5m, Largura 45cm, Profundidade 42cm, Peso 2,8Kg

R$131,86 2 R$263,72 29/11/2017

Em virtude do calor na sala S-201 onde está localizado o setor de RH do câmpus, faz-se necessário 
a utilização do aparelho, principalmente no período da tarde quando uma das paredes laterais da 
casa recebe diretamente os raios do sol, aumentando ainda mais o desconforto no ambiente de 
trabalho.

longo prazo
demanda importante, 

porém aguardar momento 
orçamentário oportuno

R$0,00

Total ############ R$30.222,39

Valor 

investimento
R$32.288,16

Saldo R$2.065,77




