Nº Item

1190

1231

Tipo do item

Serviço

Serviço

Subitem

NÃO CONTINUADO

NÃO CONTINUADO

Código do item

12556

Decrição

Descrição sucinta do objeto

LOCACAO DE
Caixa acústica para sistema de sonorização, para múltiplas
EQUIPAMENTO
aplicações, mínimo de 400 watts RMS com tripé (locação,
AUDIOVISUAL SOM VIDEO
instalação e desinstalação).
FILMAGEM

14591

PROMOCAO DE EVENTO

Microcomputador portátil (notebook) com as especificações
mínimas: Processador do tipo x86/64bits, com tecnologia de dois
núcleos em única pastilha; memória RAM de 6GB (um gigabyte);
disco rígido de 500GB; leitor e gravador de CD/DVD; placa de rede
Gigabite com conector RJ-45; conexão Wireless 802.11g; 2 (duas)
entradas USB; porta HDMI; Interfaces para entrada e saída de
áudio habilitadas; dispositivo apontador integrado ao gabinete do
equipamento, do tipo TouchPad com botões esquerdo e direito;
mouse externo ótico com scroll; teclado padrão ABNT2; tela LCD
de 14”; Sistema Operacional Windows 7 ou superior; aplicativos de
escritório MS-Office 2010 com Word, Excel e Power point;
aplicativos de escritório BR-Office ou libre-office última versão;
Aplicativo para compactação e descompactação de arquivos do
tipo ZIP e RAR; aplicativo para leitura e apresentação de arquivos
do tipo PDF; software para gravação contínua de áudio; software
antivírus instalado e atualizado; opção de autorun de CD/DVD e de
dispositivos USB desabilitada pelo sistema operacional. Este item
deverá estar à disposição do Contratante durante o período
previsto para o evento. Em caso de defeito, o equipamento deve
ser substituído no prazo máximo de 15 (quinze) minutos (locação,
instalação, manutenção e desinstalação)

Chá pronto para eventos. Cada unidade solicitada deverá conter
01garrafa de 2 litros sem a bebida sem açúcar. Deverá
disponibilizar de copos de 50ml e adoçante (aquisição, preparação
e fornecimento).

1257

Serviço

NÃO CONTINUADO

3697

FORNECIMENTO DE
REFEICOES LANCHES
SALGADOS DOCES

1258

Serviço

NÃO CONTINUADO

14591

PROMOCAO DE EVENTO

Água Mineral em copos de 200ml. Devem ser entregues geladas e
mantidas refrigeradas durante todo o evento (aquisição e
fornecimento).

1285

Serviço

NÃO CONTINUADO

19500

PRODUCAO
BENEFICIAMENTO - CAFE

1286

Serviço

NÃO CONTINUADO

3697

Unidade de
fornecimento

DIÁRIA

UN

100

300

Valor unitário
estimado (R$)

R$ 330,84

R$ 32,47

Valor total
estimado (R$)

R$ 33.084,00

R$ 9.741,00

Elemento de
despesas

Custeio

Custeio

Grau de
prioridade

Média

Média

Data desejada

01/05/2020

01/05/2020

Justificativa para aquisição ou contratação
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.

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.

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.
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.
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.
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.

1000

R$ 15,94

R$ 15.940,00

Custeio

Média

01/05/2020

UN

5000

R$ 1,72

R$ 8.600,00

Custeio

Média

01/05/2020

Café pronto para evento. Cada unidade solicitada deverá conter 01
garrafas de café com 2 litros já com açúcar e 01 garrafas de café
sem açúcar com 2l. Deve disponibilizar de copos, pacote com de
50ml e adoçante (aquisição, preparação e fornecimento)

UN

1000

R$ 15,94

R$ 15.940,00

Custeio

Média

01/05/2020

FORNECIMENTO DE
REFEICOES LANCHES
SALGADOS DOCES

Agua Mineral em Garrafão de 20l. Fornecimento de Água Mineral
em galão de 20L (aquisição e fornecimento).

UN

1000

R$ 19,63

R$ 19.630,00

Custeio

Média

01/05/2020

Contratação de serviço referente ao pagamento de taxas de
depósito de patentes do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) ao
Instituto da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pelo
aperfeiçoamento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de
concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a
indústria.

Serviço

20

R$ 94,00

R$ 1.880,00

Custeio

Média

01/05/2020

Este serviço é importante para as atividades do Departamento de Inovação da Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFMA.

Serviços de reparação, manutenção, recuperação, infraestrutura,
implantação e adequação com fornecimento de insumos.

Anual

2

R$ 400.000,00

R$ 800.000,00

Custeio

Alta

15/05/2020

Conservar a estrutura do prédio da Reitoria e demais campus avançados.

1386

Serviço

PRAZO INDETERMINADO

16225

REGISTRO DE MARCA
PATENTE

1546

Serviço

CONTINUADO

1627

MANUTENCAO REFORMA
PREDIAL

PESSOA

Quantidade
estimada

R$ 904.815,00

Unidade Responsável

PRPGI

PRPGI

PRPGI

PRPGI

PRPGI

PRPGI

PRPGI

Coordenação de Gestão Predial

