Nº Item

1241

1250

1253

1261

1262

Tipo do item

Material

Material

Material

Material

Material

Subitem

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

Código do item

Decrição

Unidade de
fornecimento

Descrição sucinta do objeto

MEDALHA

Medalha tipo 2. Material: Metal fundido em liga de
antimônio (Zamaq), com cobertura de banhos
galvanizados nas colorações: ouro, prata e bronze;
- Formato: 7,5cm de diâmetro e 3mm de espessura
com área de personalização de aproximadamente
6,5cm;
- Peso: de 92,5g, aceitando-se uma variação, menor ou
maior, de até 10% (dez por cento);
- Gravação em relevo na frente (aquisição e
fornecimento).
- Acessório:Fita de cetim em cores variadas, podendo
ser fita em duas cores, com largura de 3mm e 90cm de
comprimento.

CANETA
ESFEROGRÁFICA

"Caneta plástica. Corpo da caneta retrátil giratória,
cilindro em plástico na cor prata fosco e/ou outra cor a
ser definida pelo IFMA; clip, anel e ponteira em metal
cromado;
- Carga: tinta azul;
- Personalização: silkscreen ou equivalente;
- Policromia (a ser personalizada conforme solicitado
pelo IFMA, podendo conter marca do IFMA, marca do
evento/programa/ação, site e outros) (aquisição e
fornecimento)."

47805

TROFÉU

"Troféu tipo 1. Aço escovado (frente e verso);
Impressão em silk policromia/ gravação em baixo
relevo e/ou Fotocorrosão colorido; 25x17cm;
Montado em base de madeira laqueada e polida
(22x9x6cm),
Acabamento frontal em vidro, polimento nas laterais e
verniz final.
Peso total de 1,8kg, aceitando-se uma variação de até
10% (dez por cento), a maior ou a menor (aquisição e
fornecimento)."

94897

BLOCO RASCUNHO, BLOCO DE ANOTAÇÕES
PERSONALIZADO, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAÇÕES: CAPA EM PAPEL COUCHÊ 115 G/M ,
IMPRESSÃO 4X0 (COLORIDA), COM A ARTE A SER
FORNECIDA PELO IFMA (AINDA NÃO DEFINIDA).
CONTRACAPA EM PAPEL COUCHÊ 180 G/M SEM
BLOCO RASCUNHO IMPRESSÃO. FOLHAS INTERNAS EM PAPEL OFFSET 75
G/M , COR BRANCA, IMPRESSÃO 4X0 (COLORIDA) EM
MARCA D ÁGUA, CONFORME MODELO ANEXO (ARTE
A SER FORNECIDA). ACABAMENTO: CAPAS E FOLHAS
COLADAS NA PARTE SUPERIOR. BLOCO COM 25
FOLHAS INTERNAS E MEDINDO 14,5X20,5CM.
IMAGEM ILUSTRATIVA ANEXA.

4111

32859

275625

CLIPE

CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO,
TAMANHO 3, MATERIAL METAL, FORMATO
PARALELO, CAIXA COM 100 UNIDADES

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

CAIXA 00000100,00 UN

Quantidade
estimada

1000

25000

100

1700

2

Valor unitário
estimado (R$)

R$ 6,37

R$ 0,34

R$ 23,94

R$ 1,60

R$ 0,91

Valor total
estimado (R$)

R$ 6.370,00

R$ 8.500,00

R$ 2.394,00

R$ 2.720,00

R$ 1,82

Participação de
recursos externos

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Elemento de
despesas

Custeio

Custeio

Custeio

Custeio

Custeio

Grau de prioridade

Média

Média

Média

Média

Média

Data desejada

Justificativa para aquisição ou contratação

Unidade Responsável

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

1266

1269

1270

1273

1275

Material

Material

Material

Material

Material

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

296166

204178

234581

235329

278617

COLA

ENVELOPE

GRAMPEADOR

FITA ADESIVA
EMBALAGEM

COLA BRANCA, COMPOSIÇÃO ACETATO DE POLIVILINA
, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, MADEIRA, TECIDO,
BISNAGA 00000040,00 G
COURO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO
APLICADOR, TAMPA FIXA, ATÓXICA, LAVAVEL. PRAZO
DE VALIDADE: MÍNIMO 2 ANOS

ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 90,
TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 280, COR
PARDA, IMPRESSÃO BAIXO-RELEVO, LARGURA 200

GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TIPO
PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE, CAPACIDADE 15 A
210, APLICAÇÃO PAPEL, TAMANHO GRAMPO 23/6,
23/8, 23/10, 23/13, 23/17, 23/20 E 23/23

FITA ADESIVA PARA EMPACOTAR. COR:
TRANSPARENTE/TRANSLÚCIDA. EM POLIPROPILENO.
MEDIDA: 4,5 CM X 100 MT (LARGURA X
COMPRIMENTO). OBS: DEVE TER VALIDADE MÍNIMA
DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA
DO PRODUTO.

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

COLCHETE FIXAÇÃO METAL AÇO TRATAMENTO
CAIXA 00000072,00 UN
COLCHETE FIXAÇÃO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO 5; CAIXA COM 72
UNID

20

100

2

10

100

R$ 1,00

R$ 0,52

R$ 28,27

R$ 2,14

R$ 2,63

R$ 20,00

R$ 52,00

R$ 56,54

R$ 21,40

R$ 263,00

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

Custeio

Custeio

Custeio

Custeio

Custeio

Média

Média

Média

Média

Média

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

1277

1282

1284

Material

Material

Material

CONSUMO

CONSUMO

CONSUMO

239819

279313

203488

CLIPE

CANETA MARCATEXTO

APAGADOR
QUADRO
MAGNÉTICO

CLIPE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO,
TAMANHO 4/0 MATERIAL METAL, FORMATO
PARALELO, CARACTERÍSTICA, CAIXA COM 100
UNIDADES

CANETA MARCA TEXTO, PLÁSTICO, 4MM, AMARELA,
FLUORESCENTE, NÃO RECARREGÁVEL. (TIPO PILOT,
HÉLIOS OU SIMILAR COM O MESMO PADRÃO DE
QUALIDADE).

APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO, PLÁSTICO,
DIMENSÕES: 15 x 6 x 4 CM, FELTRO, COM ENCAIXE
PARA PINCEL

CAIXA 00000100,00 UN

UNIDADE

UNIDADE

2

1700

20

R$ 0,87

R$ 0,66

R$ 2,61

R$ 1,74

R$ 1.122,00

R$ 52,20

R$ 21.574,70

NÃO

NÃO

NÃO

Custeio

Custeio

Custeio

Média

Baixa

Baixa

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

01/05/2020

O item solicitado visa atender as demandas para
realização do Universo IFMA 2020. Este é um evento
institucional que integra Ensino, pesquisa e extensão no
IFMA, e que tem como objetivo proporcionar um
espaço de divulgação e promoção do conhecimento
científico, contribuindo para democratização das
pesquisas e formação de novos pesquisadores, para a
oferta de um ensino de qualidade e uma extensão que
ajude a responder as questões da sociedade.
Atualmente, este evento é organizado pela Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-graduação e inovação, em colaboração
com as demais pro-reitorias envolvidas.

PRPGI

