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154047 9 Material CONSUMO 291098 CORRETIVO FITA 6.750,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 10 Material CONSUMO 290284 CORRETIVO LÍQUIDO 1.986,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 11 Material CONSUMO 261799 FILTRO LINHA 7.600,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 12 Material CONSUMO 29262 GRAMPEADOR 3.272,50R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 13 Material CONSUMO 247478 PAPEL SULFITE 71.425,00R$                      NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 14 Material CONSUMO 235272 PERFURADOR PAPEL 20.800,00R$                      NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 15 Material CONSUMO 309967 PILHA 1.120,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 16 Material CONSUMO 231790 PILHA 1.245,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 17 Material CONSUMO 234073 ALFINETE MAPA 457,50R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 18 Material CONSUMO 409616 APAGADOR QUADRO NEGRO 300,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 Apagador para quadro de giz

154047 19 Material CONSUMO 202484 APONTADOR LÁPIS 300,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 20 Material CONSUMO 297679 BLOCO PAUTADO 1.695,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 21 Material CONSUMO 264123 BORRACHA APAGADORA ESCRITA 45,00R$                              NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 22 Material CONSUMO 243917 CADERNO 570,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 23 Material CONSUMO 394691 CALCULADORA ELETRÔNICA 600,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 24 Material CONSUMO 228369 CINTA ELÁSTICA 570,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 25 Material CONSUMO 283856 CLIPE 520,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 26 Material CONSUMO 271776 CLIPE 600,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 27 Material CONSUMO 271777 CLIPE 700,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 28 Material CONSUMO 271780 CLIPE 800,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 29 Material CONSUMO 294815 COLA 1.940,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.
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154047 30 Material CONSUMO 282456 COLA 210,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 31 Material CONSUMO 259559 ESTILETE 180,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 32 Material CONSUMO 278812 EXTRATOR GRAMPO 220,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 33 Material CONSUMO 338538 GIZ CERA 376,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 34 Material CONSUMO 398406 GIZ PASTEL 3.000,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 35 Material CONSUMO 300536 GRAMPO GRAMPEADOR 1.216,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 36 Material CONSUMO 332121 GRAMPO GRAMPEADOR 1.089,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 37 Material CONSUMO 203144 GRAMPO GRAMPEADOR 140,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 38 Material CONSUMO 203145 GRAMPO GRAMPEADOR 1.072,50R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 39 Material CONSUMO 289375 LAPISEIRA 6.264,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 40 Material CONSUMO 232376 LIVRO ATA 4.800,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 41 Material CONSUMO 359650 LIVRO PROTOCOLO 990,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 42 Material CONSUMO 333679 MARCADOR PÁGINA 2.404,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 43 Material CONSUMO 333684 MARCADOR PÁGINA 2.466,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 44 Material CONSUMO 333683 MARCADOR PÁGINA 2.454,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 45 Material CONSUMO 333682 MARCADOR PÁGINA 2.420,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 46 Material CONSUMO 203343 MINA GRAFITE 2.776,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 47 Material CONSUMO 203351 MINA GRAFITE 4.800,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 48 Material CONSUMO 298524 PERCEVEJO 240,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 49 Material CONSUMO 278851 PRANCHETA PORTÁTIL 3.190,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 50 Material CONSUMO 267599 PRENDEDOR PAPEL 4.640,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 51 Material CONSUMO 203205 RÉGUA ESCRITÓRIO 900,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.



154047 52 Material CONSUMO 278330 TESOURA 1.888,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 53 Material CONSUMO 204691 APAGADOR QUADRO BRANCO 1.200,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 54 Material CONSUMO 202036 PINCEL ATÔMICO 2.800,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 55 Material CONSUMO 202037 PINCEL ATÔMICO 3.000,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 56 Material CONSUMO 233757 PINCEL ATÔMICO 3.000,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 57 Material CONSUMO 202039 PINCEL ATÔMICO 3.000,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 58 Material CONSUMO 349920 SOLUÇÃO LIMPADORA 2.850,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 59 Material CONSUMO 289405 CANETA ESFEROGRÁFICA 5.400,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 60 Material CONSUMO 289406 CANETA ESFEROGRÁFICA 2.700,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 61 Material CONSUMO 289407 CANETA ESFEROGRÁFICA 2.550,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 62 Material CONSUMO 317874 CANETA HIDROGRÁFICA 458,50R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 63 Material CONSUMO 293994 CANETA HIDROGRÁFICA 696,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 64 Material CONSUMO 357678 CANETA HIDROGRÁFICA 300,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 65 Material CONSUMO 323323 CANETA HIDROGRÁFICA 729,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 66 Material CONSUMO 279313 CANETA MARCA-TEXTO 2.000,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 67 Material CONSUMO 279312 CANETA MARCA-TEXTO 2.504,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 68 Material CONSUMO 202036 PINCEL ATÔMICO 2.400,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 69 Material CONSUMO 202037 PINCEL ATÔMICO 2.776,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 70 Material CONSUMO 233757 PINCEL ATÔMICO 2.760,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 71 Material CONSUMO 233757 PINCEL ATÔMICO 2.760,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 72 Material CONSUMO 202039 PINCEL ATÔMICO 2.984,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 73 Material CONSUMO 203525 PAPEL ALMAÇO 12.920,00R$                      NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.



154047 74 Material CONSUMO 233671 PAPEL PLOTER 3.314,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 75 Material CONSUMO 232233 PAPEL VERGÊ 2.760,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 76 Material CONSUMO 234244 CAIXA ARQUIVO 375,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 77 Material CONSUMO 245194 CAIXA ARQUIVO 482,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 78 Material CONSUMO 345205 CAIXA ARQUIVO 482,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 79 Material CONSUMO 265916 CAIXA ARQUIVO 482,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 80 Material CONSUMO 353753 GRAMPO PASTA 732,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 81 Material CONSUMO 249647 PASTA ARQUIVO 5.500,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 82 Material CONSUMO 382405 PASTA ARQUIVO 245,50R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 83 Material CONSUMO 356684 PASTA ARQUIVO 878,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 84 Material CONSUMO 356684 PASTA ARQUIVO 779,50R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 85 Material CONSUMO 298363 PASTA ARQUIVO 544,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 86 Material CONSUMO 355437 PASTA ARQUIVO 2.896,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 87 Material CONSUMO 323660 ENVELOPE 14.300,00R$                      NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 88 Material CONSUMO 150387 ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO 840,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 89 Material CONSUMO 228803 ETIQUETA AUTO-ADESIVA 840,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 90 Material CONSUMO 150387 ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO 840,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 91 Material CONSUMO 278970 FITA ADESIVA 1.000,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 92 Material CONSUMO 278972 FITA ADESIVA 2.600,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 93 Material CONSUMO 351728 FITA ADESIVA 4.250,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 94 Material CONSUMO 279105 FITA ADESIVA 355,00R$                            NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.

154047 95 Material CONSUMO 278892 REATOR LÂMPADA 2.113,00R$                        NÃO Média 01/03/2020 
A aquisição de faz necessária para suprir as demandas de material de expediente de todas as Unidades da Ufpel.



154047 96 Material CONSUMO 390766 ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES 46.900,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 97 Material CONSUMO 312293 ESCOVA LIMPEZA GERAL 2.030,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 98 Material CONSUMO 242873 ESPONJA LIMPEZA 7.670,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 99 Material CONSUMO 225901 ESPONJA LIMPEZA 119,00R$                            NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 100 Material CONSUMO 230233 FLANELA 1.060,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 101 Material CONSUMO 120758 LIMPA CARPETE 1.046,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 102 Material CONSUMO 327841 LUVA BORRACHA 2.278,50R$                        NÃO Média 01/02/2020 Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 103 Material CONSUMO 327842 LUVA BORRACHA 2.278,50R$                        NÃO Média 01/02/2020 Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 104 Material CONSUMO 327843 LUVA BORRACHA 2.136,50R$                        NÃO Média 01/02/2020 Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 105 Material CONSUMO 226958 PANO LIMPEZA 6.288,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 106 Material CONSUMO 321559 PANO LIMPEZA 2.636,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 107 Material CONSUMO 342131 PANO LIMPEZA 6.272,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 108 Material CONSUMO 150482 DIVISÓRIA 233.400,00R$                    NÃO Média 01/04/2020 

A aquisição destes materiais faz-se necessária visando atender às adequações de ambientes acadêmicos e administrativos nos diversos 
Campi que compõem a UFPel, tendo como objetivo o bem estar e o conforto ambiental das pessoas que usufruem das dependências da 
Instituição.

154047 109 Material CONSUMO 150482 DIVISÓRIA 233.400,00R$                    NÃO Média 01/04/2020 

A aquisição destes materiais faz-se necessária visando atender às adequações de ambientes acadêmicos e administrativos nos diversos 
Campi que compõem a UFPel, tendo como objetivo o bem estar e o conforto ambiental das pessoas que usufruem das dependências da 
Instituição.

154047 110 Material CONSUMO 150482 DIVISÓRIA 217.110,00R$                    NÃO Média 01/04/2020 

A aquisição destes materiais faz-se necessária visando atender às adequações de ambientes acadêmicos e administrativos nos diversos 
Campi que compõem a UFPel, tendo como objetivo o bem estar e o conforto ambiental das pessoas que usufruem das dependências da 
Instituição.

154047 111 Material CONSUMO 329293 CATALISADOR 60,87R$                              NÃO Média 01/10/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 112 Serviço NÃO CONTINUADO 138100 MANGUEIRA SUCÇÃO 66.114,00R$                      NÃO Média 01/06/2020 

A contratação dos serviços especializados em hidrojateamento de alta pressão e sucção por alto vácuo em redes coletoras de esgoto, caixas 
de gordura, fossas sépticas, tubulações e bueiros é indispensável em função da necessidade de manter o patrimônio público em perfeitas 
condições de uso, higiene e funcionamento. Visa atender a legislação pertinente e fornecer à comunidade condições adequadas de 
saneamento básico, dando suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

154047 113 Serviço NÃO CONTINUADO 2941 LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS E TUBULACOES POR HIDROJATEAMENTO 225.780,00R$                    NÃO Média 01/06/2020 

A contratação dos serviços especializados em hidrojateamento de alta pressão e sucção por alto vácuo em redes coletoras de esgoto, caixas 
de gordura, fossas sépticas, tubulações e bueiros é indispensável em função da necessidade de manter o patrimônio público em perfeitas 
condições de uso, higiene e funcionamento. Visa atender a legislação pertinente e fornecer à comunidade condições adequadas de 
saneamento básico, dando suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão.



154047 114 Material PERMANENTE 52060 ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 77.316,30R$                      NÃO Média 01/02/2020 

Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS) e Capão 
do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes, visando reduzir gastos.
O objetivo é ampliar a atual planta de telefonia da UFPel, aumentando a possibilidade de  ligação ramal-a-ramal entre unidades 
geograficamente distantes, gerando economia de recursos, pois não é utilizado os serviços de ligação de operadoras de telefonia fixa. Além 
disso, teremos uma redução de linhas analógicas de operadoras de telefonia fixa, implantadas em várias unidades, que possuem um valor de 
assinatura básica, sendo esta onerosa para universidade, onde cerca de 30% dos gastos mensais totais com faturas de telefonia são com 
valores das mensalidades destas linhas.
A interligação entre unidades geograficamente distantes só é possível devido à universidade ter uma estrutura de rede de comunicação de 
dados/IP, já existente, entre suas unidades, onde uma parte deste canal de comunicações é usada para telefonia.
A aquisição de Gateways visa integrar as unidades, com todas as suas funcionalidades, garantindo um gerenciamento centralizado, 
aproveitando todos os recursos já disponíveis. A Unidade de Telefonia já instalou alguns Gateways (FXO e FXS), tendo uma boa experiência 
com estes equipamentos. 
Portanto, o escopo do presente instrumento reside em adquirir equipamentos de telefonia e comunicação, para expansão e manutenção do 
atual parque de equipamentos desta natureza já adquiridos para a universidade. Para isto, este processo visa atender a UFPel por um 
período de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades de execução e de acordo com as especificações técnicas deste termo de 
referência.
Resultados Pretendidos:
- Redução de custos nas ligações.
- Ampliação da capacidade telefônica da universidade.
- Diminuir as distâncias de comunicação entre os diversos setores da universidade.

154047 115 Material PERMANENTE 52060 ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 30.052,20R$                      NÃO Média 01/02/2020 

Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS) e Capão 
do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes, visando reduzir gastos.
O objetivo é ampliar a atual planta de telefonia da UFPel, aumentando a possibilidade de  ligação ramal-a-ramal entre unidades 
geograficamente distantes, gerando economia de recursos, pois não é utilizado os serviços de ligação de operadoras de telefonia fixa. Além 
disso, teremos uma redução de linhas analógicas de operadoras de telefonia fixa, implantadas em várias unidades, que possuem um valor de 
assinatura básica, sendo esta onerosa para universidade, onde cerca de 30% dos gastos mensais totais com faturas de telefonia são com 
valores das mensalidades destas linhas.
A interligação entre unidades geograficamente distantes só é possível devido à universidade ter uma estrutura de rede de comunicação de 
dados/IP, já existente, entre suas unidades, onde uma parte deste canal de comunicações é usada para telefonia.
A aquisição de Gateways visa integrar as unidades, com todas as suas funcionalidades, garantindo um gerenciamento centralizado, 
aproveitando todos os recursos já disponíveis. A Unidade de Telefonia já instalou alguns Gateways (FXO e FXS), tendo uma boa experiência 
com estes equipamentos. 
Portanto, o escopo do presente instrumento reside em adquirir equipamentos de telefonia e comunicação, para expansão e manutenção do 
atual parque de equipamentos desta natureza já adquiridos para a universidade. Para isto, este processo visa atender a UFPel por um 
período de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades de execução e de acordo com as especificações técnicas deste termo de 
referência.
Resultados Pretendidos:
- Redução de custos nas ligações.
- Ampliação da capacidade telefônica da universidade.
- Diminuir as distâncias de comunicação entre os diversos setores da universidade.



154047 116 Material PERMANENTE 52060 ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 44.627,25R$                      NÃO Média 01/02/2020 

Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS) e Capão 
do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes, visando reduzir gastos.
O objetivo é ampliar a atual planta de telefonia da UFPel, aumentando a possibilidade de  ligação ramal-a-ramal entre unidades 
geograficamente distantes, gerando economia de recursos, pois não é utilizado os serviços de ligação de operadoras de telefonia fixa. Além 
disso, teremos uma redução de linhas analógicas de operadoras de telefonia fixa, implantadas em várias unidades, que possuem um valor de 
assinatura básica, sendo esta onerosa para universidade, onde cerca de 30% dos gastos mensais totais com faturas de telefonia são com 
valores das mensalidades destas linhas.
A interligação entre unidades geograficamente distantes só é possível devido à universidade ter uma estrutura de rede de comunicação de 
dados/IP, já existente, entre suas unidades, onde uma parte deste canal de comunicações é usada para telefonia.
A aquisição de Gateways visa integrar as unidades, com todas as suas funcionalidades, garantindo um gerenciamento centralizado, 
aproveitando todos os recursos já disponíveis. A Unidade de Telefonia já instalou alguns Gateways (FXO e FXS), tendo uma boa experiência 
com estes equipamentos. 
Portanto, o escopo do presente instrumento reside em adquirir equipamentos de telefonia e comunicação, para expansão e manutenção do 
atual parque de equipamentos desta natureza já adquiridos para a universidade. Para isto, este processo visa atender a UFPel por um 
período de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades de execução e de acordo com as especificações técnicas deste termo de 
referência.
Resultados Pretendidos:
- Redução de custos nas ligações.
- Ampliação da capacidade telefônica da universidade.
- Diminuir as distâncias de comunicação entre os diversos setores da universidade.

154047 117 Material PERMANENTE 52060 ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 22.636,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 

Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS) e Capão 
do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes, visando reduzir gastos.
O objetivo é ampliar a atual planta de telefonia da UFPel, aumentando a possibilidade de  ligação ramal-a-ramal entre unidades 
geograficamente distantes, gerando economia de recursos, pois não é utilizado os serviços de ligação de operadoras de telefonia fixa. Além 
disso, teremos uma redução de linhas analógicas de operadoras de telefonia fixa, implantadas em várias unidades, que possuem um valor de 
assinatura básica, sendo esta onerosa para universidade, onde cerca de 30% dos gastos mensais totais com faturas de telefonia são com 
valores das mensalidades destas linhas.
A interligação entre unidades geograficamente distantes só é possível devido à universidade ter uma estrutura de rede de comunicação de 
dados/IP, já existente, entre suas unidades, onde uma parte deste canal de comunicações é usada para telefonia.
A aquisição de Gateways visa integrar as unidades, com todas as suas funcionalidades, garantindo um gerenciamento centralizado, 
aproveitando todos os recursos já disponíveis. A Unidade de Telefonia já instalou alguns Gateways (FXO e FXS), tendo uma boa experiência 
com estes equipamentos. 
Portanto, o escopo do presente instrumento reside em adquirir equipamentos de telefonia e comunicação, para expansão e manutenção do 
atual parque de equipamentos desta natureza já adquiridos para a universidade. Para isto, este processo visa atender a UFPel por um 
período de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades de execução e de acordo com as especificações técnicas deste termo de 
referência.
Resultados Pretendidos:
- Redução de custos nas ligações.
- Ampliação da capacidade telefônica da universidade.
- Diminuir as distâncias de comunicação entre os diversos setores da universidade.



154047 118 Material PERMANENTE 52060 ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 19.851,00R$                      NÃO Média 01/01/2020 

Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS) e Capão 
do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes, visando reduzir gastos.
O objetivo é ampliar a atual planta de telefonia da UFPel, aumentando a possibilidade de  ligação ramal-a-ramal entre unidades 
geograficamente distantes, gerando economia de recursos, pois não é utilizado os serviços de ligação de operadoras de telefonia fixa. Além 
disso, teremos uma redução de linhas analógicas de operadoras de telefonia fixa, implantadas em várias unidades, que possuem um valor de 
assinatura básica, sendo esta onerosa para universidade, onde cerca de 30% dos gastos mensais totais com faturas de telefonia são com 
valores das mensalidades destas linhas.
A interligação entre unidades geograficamente distantes só é possível devido à universidade ter uma estrutura de rede de comunicação de 
dados/IP, já existente, entre suas unidades, onde uma parte deste canal de comunicações é usada para telefonia.
A aquisição de Gateways visa integrar as unidades, com todas as suas funcionalidades, garantindo um gerenciamento centralizado, 
aproveitando todos os recursos já disponíveis. A Unidade de Telefonia já instalou alguns Gateways (FXO e FXS), tendo uma boa experiência 
com estes equipamentos. 
Portanto, o escopo do presente instrumento reside em adquirir equipamentos de telefonia e comunicação, para expansão e manutenção do 
atual parque de equipamentos desta natureza já adquiridos para a universidade. Para isto, este processo visa atender a UFPel por um 
período de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades de execução e de acordo com as especificações técnicas deste termo de 
referência.
Resultados Pretendidos:
- Redução de custos nas ligações.
- Ampliação da capacidade telefônica da universidade.
- Diminuir as distâncias de comunicação entre os diversos setores da universidade.

154047 119 Material PERMANENTE 52060 ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 34.508,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 

Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS) e Capão 
do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes, visando reduzir gastos.
O objetivo é ampliar a atual planta de telefonia da UFPel, aumentando a possibilidade de  ligação ramal-a-ramal entre unidades 
geograficamente distantes, gerando economia de recursos, pois não é utilizado os serviços de ligação de operadoras de telefonia fixa. Além 
disso, teremos uma redução de linhas analógicas de operadoras de telefonia fixa, implantadas em várias unidades, que possuem um valor de 
assinatura básica, sendo esta onerosa para universidade, onde cerca de 30% dos gastos mensais totais com faturas de telefonia são com 
valores das mensalidades destas linhas.
A interligação entre unidades geograficamente distantes só é possível devido à universidade ter uma estrutura de rede de comunicação de 
dados/IP, já existente, entre suas unidades, onde uma parte deste canal de comunicações é usada para telefonia.
A aquisição de Gateways visa integrar as unidades, com todas as suas funcionalidades, garantindo um gerenciamento centralizado, 
aproveitando todos os recursos já disponíveis. A Unidade de Telefonia já instalou alguns Gateways (FXO e FXS), tendo uma boa experiência 
com estes equipamentos. 
Portanto, o escopo do presente instrumento reside em adquirir equipamentos de telefonia e comunicação, para expansão e manutenção do 
atual parque de equipamentos desta natureza já adquiridos para a universidade. Para isto, este processo visa atender a UFPel por um 
período de 12 (doze) meses, de acordo com as necessidades de execução e de acordo com as especificações técnicas deste termo de 
referência.
Resultados Pretendidos:
- Redução de custos nas ligações.
- Ampliação da capacidade telefônica da universidade.
- Diminuir as distâncias de comunicação entre os diversos setores da universidade.

154047 120 Material PERMANENTE 126772 ALICATE AMPERÍMETRO 7.533,82R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL. 

154047 121 Material PERMANENTE 4740 BETONEIRA 5.653,94R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL. 

154047 122 Material PERMANENTE 4740 BETONEIRA 5.139,88R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 123 Material PERMANENTE 150462 CARRO CARGA 2.686,68R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 124 Material PERMANENTE 150462 CARRO CARGA 5.298,52R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 125 Material PERMANENTE 150462 CARRO CARGA 2.766,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 126 Material PERMANENTE 133701 CORTA-VERGALHÃO 589,26R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 127 Material PERMANENTE 133701 CORTA-VERGALHÃO 985,40R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 128 Material PERMANENTE 150438 EMPILHADEIRA 6.249,94R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.



154047 129 Material PERMANENTE 150462 CARRO CARGA 919,34R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 130 Material PERMANENTE 277885 ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO 4.034,64R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 131 Material PERMANENTE 408686 ESCADA 2.922,40R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 132 Material PERMANENTE 89001 ESCADA EXTENSÍVEL 2.501,20R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 133 Material PERMANENTE 150462 CARRO CARGA 2.766,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 134 Material PERMANENTE 150438 EMPILHADEIRA 6.249,94R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 135 Material PERMANENTE 89001 ESCADA EXTENSÍVEL 5.282,40R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 136 Material PERMANENTE 89001 ESCADA EXTENSÍVEL 2.965,32R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de se faz necessária devido ao volume de serviços executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem 
a UFPEL.

154047 137 Material CONSUMO 397416 CONEXÃO METÁLICA 250,40R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 138 Material CONSUMO 388038 CONEXÃO METÁLICA 206,80R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 139 Material CONSUMO 346257 CONEXÃO METÁLICA 86,80R$                              NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's)

154047 140 Material CONSUMO 340304 CAPACITOR 106,70R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's)

154047 141 Material CONSUMO 340304 CAPACITOR 210,80R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 142 Material CONSUMO 340304 CAPACITOR 139,70R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's)

154047 143 Material CONSUMO 340304 CAPACITOR 332,20R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 144 Material CONSUMO 340304 CAPACITOR 360,40R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 145 Material CONSUMO 340304 CAPACITOR 188,80R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 146 Material CONSUMO 226943 FITA ISOLANTE ELÉTRICA 27,00R$                              NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 147 Material CONSUMO 387608 TUBO ISOLANTE 750,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 148 Material CONSUMO 387604 TUBO ISOLANTE 504,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 149 Material CONSUMO 388659 TUBO ISOLANTE 271,50R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 150 Material CONSUMO 387605 TUBO ISOLANTE 116,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 151 Material CONSUMO 388660 TUBO ISOLANTE 1.027,50R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 152 Material CONSUMO 387607 TUBO ISOLANTE 141,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's)



154047 153 Material CONSUMO 291275 PARAFUSO 820,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's)

154047 154 Material CONSUMO 415654 PARAFUSO CABEÇA CHATA 440,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's)

154047 155 Material CONSUMO 316287 ARRUELA 680,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's)

154047 156 Material CONSUMO 245014 BUCHA PARAFUSO 1.340,00R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits 
econdicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's)

154047 157 Material CONSUMO 245014 BUCHA PARAFUSO 760,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's)

154047 158 Material CONSUMO 245013 BUCHA PARAFUSO 900,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 159 Material CONSUMO 245013 BUCHA PARAFUSO 560,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 160 Material CONSUMO 53007 SABONETEIRA 38.640,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais acarretará maior racionalização dos gastos com materiais de higiene de uso comum nos diversos sanitários da 
UFPel, proporcionando maior economia de recursos orçamentários a curto e médio prazo e, também, atenderá critérios relevantes de 
sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente.

154047 161 Material CONSUMO 38369 PORTA-PAPEL HIGIÊNICO 18.352,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais acarretará maior racionalização dos gastos com materiais de higiene de uso comum nos diversos sanitários da 
UFPel, proporcionando maior economia de recursos orçamentários a curto e médio prazo e, também, atenderá critérios relevantes de 
sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente.

154047 162 Material CONSUMO 434156 CONTATOR 1.060,20R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 163 Material CONSUMO 434156 CONTATOR 1.585,90R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 164 Material PERMANENTE 403430 SECADOR MÃOS 222.306,00R$                    NÃO Média 06/01/2020 

 aquisição destes equipamentos acarretará maior racionalização dos gastos com materiais de higiene de uso comum nos diversos sanitários 
da UFPel, proporcionando maior economia de recursos orçamentários a curto e médio prazo e, também, atenderá critérios relevantes de 
sustentabilidade e cuidados com o meio ambiente.

154047 165 Material CONSUMO 434156 CONTATOR 2.088,80R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 166 Material CONSUMO 372118 MAÇARICO CORTE 241,18R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 167 Material CONSUMO 327095 CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 9.909,00R$                        NÃO Média 15/07/2020 
Manter os extintores de incêndio de propriedade da UFPel, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e 
proteção.

154047 168 Material CONSUMO 370022 GÁS COMPRIMIDO 393,30R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 169 Material CONSUMO 236541 CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 8.487,50R$                        NÃO Média 15/07/2020 
Manter os extintores de incêndio de propriedade da UFPel, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e 
proteção.

154047 170 Material CONSUMO 269328 CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 2.109,50R$                        NÃO Média 15/07/2020 
Manter os extintores de incêndio de propriedade da UFPel, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e 
proteção.

154047 171 Material CONSUMO 239933 CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 5.106,00R$                        NÃO Média 15/07/2020 
Manter os extintores de incêndio de propriedade da UFPel, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e 
proteção.

154047 172 Material CONSUMO 237158 CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 925,95R$                            NÃO Média 15/07/2020 
Manter os extintores de incêndio de propriedade da UFPel, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e 
proteção.

154047 173 Material CONSUMO 236761 CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 819,00R$                            NÃO Média 15/07/2020 
Manter os extintores de incêndio de propriedade da UFPel, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e 
proteção.

154047 174 Material CONSUMO 236536 CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 12.679,50R$                      NÃO Média 15/07/2020 
Manter os extintores de incêndio de propriedade da UFPel, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e 
proteção.

154047 175 Material CONSUMO 236535 CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 16.662,00R$                      NÃO Média 15/07/2020 
Manter os extintores de incêndio de propriedade da UFPel, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e 
proteção.

154047 176 Material CONSUMO 236537 CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 769,05R$                            NÃO Média 15/07/2020 
Manter os extintores de incêndio de propriedade da UFPel, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e 
proteção.

154047 177 Material CONSUMO 63223 CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 12.390,00R$                      NÃO Média 15/07/2020 
Manter os extintores de incêndio de propriedade da UFPel, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e 
proteção.



154047 178 Material CONSUMO 63223 CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 24.549,00R$                      NÃO Média 15/07/2020 
Manter os extintores de incêndio de propriedade da UFPel, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e 
proteção.

154047 179 Material CONSUMO 63223 CARGA EXTINTOR INCÊNDIO 5.427,50R$                        NÃO Média 15/07/2020 
Manter os extintores de incêndio de propriedade da UFPel, em condições de utilização, em cumprimento as normas de segurança e 
proteção.

154047 180 Material CONSUMO 232267 GÁS REFRIGERANTE 16.042,50R$                      NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 181 Material CONSUMO 399615 GÁS REFRIGERANTE 6.253,30R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 182 Material CONSUMO 274188 TUBO COBRE 5.393,40R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 183 Material CONSUMO 387676 TUBO COBRE 6.624,20R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 184 Material CONSUMO 289275 TUBO COBRE 9.595,00R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 185 Material CONSUMO 344031 TUBO COBRE 15.482,00R$                      NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 186 Material CONSUMO 344031 TUBO COBRE 7.984,80R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 187 Material CONSUMO 387677 TUBO COBRE 1.314,50R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 188 Material CONSUMO 370593 SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO 12.600,00R$                      NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 189 Material CONSUMO 370593 SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO 12.880,50R$                      NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 190 Material CONSUMO 370593 SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO 13.340,00R$                      NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 191 Material CONSUMO 370593 SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO 3.016,50R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 192 Material CONSUMO 238503 ÓLEO LUBRIFICANTE 147,50R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 193 Material CONSUMO 237006 BATERIA NÃO RECARREGÁVEL 172,70R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 194 Material CONSUMO 418704 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 8.960,00R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 195 Material CONSUMO 418703 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 7.785,00R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 196 Material CONSUMO 282106 MANGUEIRA HIDRÁULICA 1.693,40R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 197 Material CONSUMO 76252 FILTRO SISTEMA REFRIGERAÇÃO 1.648,50R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 198 Material CONSUMO 70572 MOLA EM LAMINA ( FERRAGEM) 160,85R$                            NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 199 Material CONSUMO 70688 CONTROLE ELETRÔNICO 2.017,20R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).



154047 200 Material CONSUMO 70688 CONTROLE ELETRÔNICO 1.815,00R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's).

154047 201 Material CONSUMO 305285 TERMÔMETRO 1.058,76R$                        NÃO Média 02/03/2020 

A aquisição desses materiais se faz necessária em virtude de atendimento das demandas de manutenção e instalação de splits e 
condicionadores de ar em geral das unidades administrativas e acadêmicas da UFPel. Tais demandas são registradas através do sistema de 
Solicitações de Serviços de Manutenção (OS's)

154047 202 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 1.366,60R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 203 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 2.620,02R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 204 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 778,02R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 205 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 83,64R$                              NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 206 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 267,96R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 207 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 169,38R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 208 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 1.017,36R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 209 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 648,80R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 210 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 378,72R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 211 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 330,00R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 212 Material CONSUMO 397877 PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA 34,85R$                              NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 213 Material CONSUMO 69078 SABRE 422,01R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 214 Material CONSUMO 150825 FILTRO AR 52,11R$                              NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 215 Material CONSUMO 150431 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 319,98R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 216 Material CONSUMO 141410 FILTRO COMBUSTÍVEL - POSTO ABASTECIMENTO 139,98R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 217 Material CONSUMO 150431 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 319,98R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais

154047 218 Material CONSUMO 193750 PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEM 787,98R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 219 Material CONSUMO 193750 PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEM 2.943,30R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 220 Material CONSUMO 193750 PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEM 4.011,96R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.



154047 221 Material CONSUMO 15229 VELA IGNIÇÃO 6.600,00R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 222 Material CONSUMO 4553 LÂMINA TRATOR 1.015,98R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 223 Material PERMANENTE 89001 ESCADA EXTENSÍVEL 4.730,32R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 224 Material PERMANENTE 89001 ESCADA EXTENSÍVEL 10.418,40R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 225 Material PERMANENTE 88994 ESCADA FIBRA VIDRO 3.846,48R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 226 Material PERMANENTE 88994 ESCADA FIBRA VIDRO 5.150,40R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 227 Material PERMANENTE 379291 ESMERILHADEIRA 2.335,76R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 228 Material PERMANENTE 17108 ESMERILHADEIRA MANUAL MOTORIZADA TIPO EMPUNHAVEL 5.924,72R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 229 Material PERMANENTE 88994 ESCADA FIBRA VIDRO 3.846,48R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 230 Material PERMANENTE 17108 ESMERILHADEIRA MANUAL MOTORIZADA TIPO EMPUNHAVEL 1.437,44R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 231 Material PERMANENTE 17078 ESMERILHADEIRA PORTÁTIL 3.213,94R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 232 Material PERMANENTE 125440 FURADEIRA 1.773,36R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 233 Material PERMANENTE 125440 FURADEIRA 12.800,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 234 Material PERMANENTE 131520 SERRA CIRCULAR MANUAL 1.895,20R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 235 Material PERMANENTE 88307 ESTAÇÃO SOLDA 3.059,94R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 236 Material PERMANENTE 16535 FURADEIRA DE BANCADA INDUSTRIAL 1.540,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 237 Material CONSUMO 16535 FURADEIRA DE BANCADA INDUSTRIAL 809,34R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 238 Material PERMANENTE 19020 MORSA DE BANCADA 708,60R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 239 Material PERMANENTE 19020 MORSA DE BANCADA 359,72R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 240 Material PERMANENTE 432053 FURADEIRA 11.216,48R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 241 Material PERMANENTE 258063 FURADEIRA 7.019,70R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 242 Material PERMANENTE 290202 GUINCHO 3.773,66R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 243 Material PERMANENTE 275074 SOQUETE COM ENCAIXE PARA FERRAMENTA 1.136,48R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 244 Material PERMANENTE 275074 SOQUETE COM ENCAIXE PARA FERRAMENTA 1.104,80R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 245 Material PERMANENTE 72192 CHAVE SOQUETE 1.462,54R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 246 Material PERMANENTE 72192 CHAVE SOQUETE 1.621,94R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 247 Material PERMANENTE 72192 CHAVE SOQUETE 976,66R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 248 Material PERMANENTE 150245 LAVADORA ALTA PRESSÃO 4.352,66R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 249 Material PERMANENTE 150533 CORTADOR MANUAL / ELÉTRICO 8.849,34R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 250 Material PERMANENTE 49689 MÁQUINA SOLDA 5.899,94R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 251 Material PERMANENTE 111759 MARTELETE ELETRICO 6.093,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 252 Material PERMANENTE 111759 MARTELETE ELETRICO 4.857,94R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL



154047 253 Material PERMANENTE 111759 MARTELETE ELETRICO 10.409,34R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 254 Material PERMANENTE 47252 MOTOSSERRA INDUSTRIAL 3.166,66R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 255 Material PERMANENTE 150231 NÍVEL DE PRECISÃO 1.009,94R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 256 Material PERMANENTE 8257 PLAINA 2.162,92R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 257 Material PERMANENTE 151031 ROÇADEIRA MANUAL 16.027,98R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 258 Material PERMANENTE 16292 SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 5.623,98R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 259 Material PERMANENTE 39519 SERRA COPO 2.119,76R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 260 Material PERMANENTE 39519 SERRA COPO 2.135,40R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 261 Material PERMANENTE 39519 SERRA COPO 2.349,60R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 262 Material PERMANENTE 67725 SERRA TICO-TICO MANUAL 1.482,68R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 263 Material PERMANENTE 150217 SOPRADOR 8.568,99R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 264 Material PERMANENTE 19020 MORSA DE BANCADA 359,72R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 265 Material PERMANENTE 88307 ESTAÇÃO SOLDA 1.354,14R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 266 Material PERMANENTE 452646 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 750,20R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 267 Material PERMANENTE 402542 TRENA ELETRÔNICA 3.238,98R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 268 Material PERMANENTE 50652 MACARICO 5.847,78R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 269 Material PERMANENTE 60461 BOMBA DE VÁCUO 3.371,65R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 270 Material PERMANENTE 43400 VACUÔMETRO 3.434,94R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 271 Material PERMANENTE 150748 BALANÇA ELETRÔNICA 1.778,04R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 272 Material PERMANENTE 377994 SOPRADOR 2.502,80R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 273 Material PERMANENTE 25810 AEROGRAFO PARA PINTURA 14.823,20R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 274 Material PERMANENTE 150533 CORTADOR MANUAL / ELÉTRICO 727,72R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 275 Material PERMANENTE 103713 PALETEIRA 3.043,18R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 276 Material PERMANENTE 8079 PEÇAS E COMPONENTES PISTOLA PINTURA 1.178,14R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 277 Material PERMANENTE 150536 PROPULSORA PNEUMÁTICA 1.299,47R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 278 Material PERMANENTE 32166 LIXADEIRA MANUAL / ELÉTRICA / INDUSTRIAL 4.734,28R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 279 Material PERMANENTE 16306 TUPIA INDUSTRIAL 3.149,66R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 280 Material PERMANENTE 150640 FRESA 698,52R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 281 Material PERMANENTE 26310 TERMÔMETRO 1.260,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 282 Material PERMANENTE 125440 FURADEIRA 8.458,30R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL

154047 283 Material PERMANENTE 5223 GUINCHO 367,94R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A aquisição de ferramentas, máquinas e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL



154047 284 Material CONSUMO 256062 CHAVE MATRIZ 9.665,00R$                        NÃO Média 04/03/2020 

A constante necessidade de cópias de chaves para os diversos prédios que compõem a UFPel, acarreta a obrigatoriedade de realizar-se
uma licitação para contratação deste tipo de serviço, atendendo-se, assim, a legislação vigente e evitando-se as contratações por
dispensa de licitação. Tais serviços, de forma geral, advém de perdas e quebras de chaves e se caracterizam como situações de caráter
de urgência, já que interferem diretamente na segurança pessoal e patrimonial nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da Instituição.

154047 285 Material CONSUMO 441465 CHAVE MATRIZ 10.500,00R$                      NÃO Média 04/03/2020 

A constante necessidade de cópias de chaves para os diversos prédios que compõem a UFPel, acarreta a obrigatoriedade de realizar-se
uma licitação para contratação deste tipo de serviço, atendendo-se, assim, a legislação vigente e evitando-se as contratações por
dispensa de licitação. Tais serviços, de forma geral, advém de perdas e quebras de chaves e se caracterizam como situações de caráter
de urgência, já que interferem diretamente na segurança pessoal e patrimonial nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da Instituição.

154047 286 Material CONSUMO 8664 MALETA FERRAMENTAS 2.333,90R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
154047 287 Material CONSUMO 41629 ESTABILIZADOR TENSÃO 5.253,25R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
154047 288 Material CONSUMO 61360 APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL 7.536,00R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
154047 289 Material CONSUMO 43885 APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 16.282,50R$                      NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
154047 290 Material CONSUMO 235431 TELEFONE SEM FIO 9.169,00R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
154047 291 Material CONSUMO 422912 PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 4.650,40R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
154047 292 Material CONSUMO 424039 PILHA RECARREGAVEL 2.249,00R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 293 Material CONSUMO 193750 PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEM 3.933,30R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 294 Material CONSUMO 21881 BATERIA RECARREGÁVEL 2.755,50R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
154047 295 Material CONSUMO 256578 BADISCO 847,80R$                            NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
154047 296 Material CONSUMO 422318 LOCALIZADOR CABO 1.864,40R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 297 Material CONSUMO 193750 PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEM 4.860,00R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 298 Material CONSUMO 128406 ENROLADEIRA - ELÉTRICA / MANUAL 744,80R$                            NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
154047 299 Material CONSUMO 99023 CABO BATERIA RECARREGÁVEL AUTOMOTIVA 1.192,10R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
154047 300 Material CONSUMO 396451 BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE 4.881,40R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 301 Material CONSUMO 303055 PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA 465,00R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 302 Material CONSUMO 396451 BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE 2.076,00R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
154047 303 Material CONSUMO 377335 REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 2.035,75R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.
154047 304 Material CONSUMO 383256 BANDEJA SUPORTE EQUIPAMENTOS 1.208,60R$                        NÃO Média 01/04/2020 Para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 305 Material CONSUMO 397877 PEÇA / ACESSÓRIO - MOTOSERRA 370,85R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 306 Material CONSUMO 69078 SABRE 665,01R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 307 Material CONSUMO 8125 LIMA MANUAL 41,82R$                              NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 308 Material CONSUMO 8125 LIMA MANUAL 106,98R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 309 Material CONSUMO 8125 LIMA MANUAL 376,02R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 310 Material CONSUMO 193750 PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEM 58,00R$                              NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 311 Material CONSUMO 353030 FIO 5.747,94R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 312 Material CONSUMO 438123 FIO 4.452,45R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais



154047 313 Material CONSUMO 233648 PAPEL HIGIÊNICO 81.125,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 314 Material CONSUMO 224639 PAPEL HIGIÊNICO 187.170,00R$                    NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 315 Material CONSUMO 229394 SACO PLÁSTICO LIXO 3.230,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 316 Material CONSUMO 353775 SACO PLÁSTICO LIXO 3.550,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 317 Material CONSUMO 397680 SACO PLÁSTICO LIXO 10.714,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 318 Material CONSUMO 226149 VASSOURA 1.351,40R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 319 Material CONSUMO 278323 VASSOURINHA 540,00R$                            NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 320 Material CONSUMO 27871 FUNIL PLÁSTICO 266,92R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais

154047 321 Material CONSUMO 299605 ÁGUA SANITÁRIA 13.180,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 322 Material CONSUMO 215166 FACÃO 604,00R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais

154047 323 Material CONSUMO 386806 DETERGENTE 8.140,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 324 Material CONSUMO 396196 DESINFETANTE 12.825,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 325 Material CONSUMO 237857 MACHADINHA CARPINTEIRO 408,00R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 326 Material CONSUMO 346609 VASSOURA JARDINAGEM 1.216,60R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 327 Material CONSUMO 252681 SAPONÁCEO 2.744,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 328 Material CONSUMO 293604 DESENGRAXANTE 1.981,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 329 Material CONSUMO 283789 AROMATIZANTE AMBIENTAL 29.169,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 330 Material CONSUMO 8397 ANCINHO JARDINAGEM 815,16R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 331 Material CONSUMO 232414 RODO 1.797,60R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 332 Material CONSUMO 436328 TOALHA DE PAPEL 90.200,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 333 Material CONSUMO 193750 PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEM 356,68R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 334 Material CONSUMO 417287 TOALHA DE PAPEL 46.850,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.



154047 335 Material CONSUMO 151014 VASSOURA 752,60R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 336 Material CONSUMO 325668 TOALHA DE PAPEL 12.300,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 337 Material CONSUMO 226630 SABÃO BARRA 1.059,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 338 Material CONSUMO 226790 SABÃO PÓ 24.432,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 339 Material CONSUMO 243220 SABONETE LÍQUIDO 1.573,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 340 Material CONSUMO 297943 SABONETE 8.160,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 341 Material CONSUMO 434798 PERMETRINA 19.696,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 342 Material CONSUMO 270626 MOP ÚMIDO 3.096,00R$                        NÃO Baixa 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 343 Material CONSUMO 52698 CARRINHO MÃO 2.568,06R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 344 Material CONSUMO 394450 SACO PLÁSTICO LIXO 18.228,00R$                      NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 345 Material CONSUMO 352796 ASSENTO VASO SANITÁRIO 1.548,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 
Aquisição de material de higiene e limpeza para suprir as necessidades das Unidades Acadêmicas e  Administrativas da UFPEL.

154047 346 Material CONSUMO 42358 CONE SINALIZAÇÃO 2.359,80R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 347 Material CONSUMO 42358 CONE SINALIZAÇÃO 1.086,00R$                        NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 348 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 160,02R$                            NÃO Média 03/04/2020 

A aquisição destes materiais é indispensável para a manutenção das áreas ajardinadas e arborizadas nos diversos Campi compõem a UFPel, 
não só levando em conta os aspectos de limpeza e embelezamento das áreas, mas dando destaque principal a questões de segurança de 
todos que frequentam tais locais.

154047 349 Material PERMANENTE 383120 INTERFACE CELULAR 13.348,00R$                      NÃO Média 05/09/2020 
Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 350 Material PERMANENTE 108618 SUPORTE / NOBREAK 7.565,40R$                        NÃO Média 05/09/2020 Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 351 Material PERMANENTE 331262 ESTABILIZADOR TENSÃO 18.907,80R$                      NÃO Média 05/09/2020 Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 352 Material PERMANENTE 67601 MULTÍMETRO 2.862,10R$                        NÃO Média 05/09/2020 Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 353 Material PERMANENTE 374931 ESTANTE RACK 11.444,25R$                      NÃO Média 05/09/2020 Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 354 Material PERMANENTE 374931 ESTANTE RACK 11.658,25R$                      NÃO Média 05/09/2020 Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 355 Material PERMANENTE 348907 ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 65.225,40R$                      NÃO Média 05/09/2020 Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 356 Material PERMANENTE 348827 ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 31.746,00R$                      NÃO Média 05/09/2020 Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 357 Material PERMANENTE 52060 ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 8.931,75R$                        NÃO Média 05/09/2020 Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 358 Material PERMANENTE 52060 ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 15.689,00R$                      NÃO Média 05/09/2020 Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 359 Material PERMANENTE 52060 ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 29.367,75R$                      NÃO Média 05/09/2020 Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL.

154047 360 Material PERMANENTE 348907 ELEMENTO CIRCUITO LÓGICO ( GATEWAY ) 65.225,40R$                      NÃO Média 05/09/2020 Estes materiais servirão para atendimento da demanda da Unidade de Telefonia da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL



154047 361 Material CONSUMO 257504 CAIXA D´ÁGUA 17.137,80R$                      NÃO Média 02/02/2020 
Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da
UFPEL.

154047 362 Material CONSUMO 226380 CAIXA D´ÁGUA 61.290,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 
Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da
UFPEL.

154047 363 Material CONSUMO 237362 CAIXA D´ÁGUA 11.896,20R$                      NÃO Média 02/02/2020 
Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da
UFPEL.

154047 364 Material CONSUMO 114588 TANQUE - GALVANIZADO / INOX 40.509,35R$                      NÃO Média 02/02/2020 
Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da
UFPEL.

154047 365 Material CONSUMO 114588 TANQUE - GALVANIZADO / INOX 27.849,50R$                      NÃO Média 02/02/2020 
Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da
UFPEL.

154047 366 Material CONSUMO 50652 MACARICO 693,40R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 367 Material CONSUMO 50652 MACARICO 543,70R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 368 Material CONSUMO 45420 ARAME AÇO RECOZIDO 1.216,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 369 Material CONSUMO 216953 AREIA 34.422,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 370 Material CONSUMO 216954 AREIA 21.183,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 371 Material CONSUMO 216957 BRITA 29.232,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 372 Material CONSUMO 44776 CAL HIDRATADA 3.417,50R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 373 Material CONSUMO 16322 CAL VIVA 7.650,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 374 Material CONSUMO 233636 CIMENTO PORTLAND 84.825,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 375 Material CONSUMO 16497 PÓ DE PEDRA 32.224,50R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 376 Material CONSUMO 317910 PREGO COM CABEÇA 3.690,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 377 Material CONSUMO 227077 TIJOLO 36.944,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 378 Material CONSUMO 256509 TIJOLO 47.726,40R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 379 Material PERMANENTE 95591 CHUVEIRO E LAVA-OLHOS 146.429,00R$                    NÃO Média 06/01/2020 
A aquisição destes equipamentos é de extrema relevância para que se possa proporcionar condições de segurança adequadas aos usuários 
(docentes, discentes e técnicos) dos diversos laboratórios pertencentes à UFPel, em consonância com as normas vigentes.

154047 380 Material CONSUMO 255766 VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO 9.645,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 381 Material CONSUMO 236982 VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO 16.200,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 382 Material CONSUMO 248588 VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO 5.385,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 383 Material CONSUMO 236991 VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO 4.650,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 384 Material CONSUMO 284298 MANTA ASFÁLTICA 48.242,50R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 385 Material CONSUMO 150260 LUMINÁRIA 20.212,20R$                      NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 386 Material CONSUMO 150260 LUMINÁRIA 48.300,00R$                      NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 387 Material CONSUMO 150260 LUMINÁRIA 3.592,00R$                        NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 388 Material CONSUMO 355003 EXTINTOR INCÊNDIO 63.833,60R$                      NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 389 Material CONSUMO 329136 EXTINTOR INCÊNDIO 5.280,00R$                        NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 390 Material CONSUMO 150651 PLACA SINALIZADORA 4.160,00R$                        NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 



154047 391 Material CONSUMO 150651 PLACA SINALIZADORA 5.850,00R$                        NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 392 Material CONSUMO 150651 PLACA SINALIZADORA 4.940,00R$                        NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 393 Material CONSUMO 150651 PLACA SINALIZADORA 1.560,00R$                        NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 394 Material CONSUMO 150651 PLACA SINALIZADORA 520,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 395 Material CONSUMO 150651 PLACA SINALIZADORA 130,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 396 Material CONSUMO 150651 PLACA SINALIZADORA 130,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 397 Material CONSUMO 394533 PRIMER 10.194,60R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 398 Material CONSUMO 150651 PLACA SINALIZADORA 2.004,60R$                        NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 399 Material CONSUMO 227838 ADESIVO USO GERAL 3.426,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 400 Material CONSUMO 150651 PLACA SINALIZADORA 520,00R$                            NÃO Média 02/03/2020 
A aquisição desses materiais de segurança e sinalização a serem instalados no prédio  da Ufpel, visam atender às normas de segurança em 
consonância com o disposto no PPCI elaborado pela PROPLAN/UFPEL. 

154047 401 Material CONSUMO 266502 ADESIVO VEDA-CALHA 3.326,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 402 Material CONSUMO 336023 ARAME GALVANIZADO 1.246,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 403 Material CONSUMO 225160 CARRINHO MÃO 2.140,80R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 404 Material CONSUMO 292896 TELA METÁLICA 8.169,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 405 Material CONSUMO 250193 TELA METÁLICA 3.690,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 406 Material CONSUMO 232601 ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA 668,60R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 407 Material CONSUMO 31305 CÂMARA AR PNEU 840,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 408 Material CONSUMO 227714 ESPUMA 6.357,50R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 409 Material CONSUMO 75183 BOMBA ENCHER PNEU DE BICICLETA 107,12R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 410 Material CONSUMO 8230 LÂMINA SERRA MANUAL 2.197,80R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 411 Material CONSUMO 369095 TRENA 1.941,50R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 412 Material CONSUMO 313078 COLA 5.026,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 413 Material CONSUMO 310940 FECHADURA 38.207,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 414 Material CONSUMO 236531 FECHADURA 48.105,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 415 Material CONSUMO 150252 GUARNIÇÃO 2.793,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 416 Material CONSUMO 340346 PORTAL MADEIRA 7.968,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 417 Material CONSUMO 418527 MARCO MADEIRA 11.357,60R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 418 Material CONSUMO 241760 MASSA DE FIXAR VIDRO 6.228,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.
154047 419 Material CONSUMO 12009 TELHA 34.950,00R$                      NÃO Média 01/04/2020 AQUISIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS PARA REFORMA DO TELHADO DA UFPEL.

154047 420 Material CONSUMO 447038 ABRAÇADEIRA 372,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 421 Material CONSUMO 51306 PORTAS 68.297,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 422 Material CONSUMO 236750 PORTA 12.372,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 423 Material CONSUMO 358349 PORTA 17.170,50R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.



154047 424 Material CONSUMO 393906 ABRAÇADEIRA 128,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 425 Material CONSUMO 5568 CORRENTE DE ACO 3.837,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 426 Material CONSUMO 271213 SINALIZADOR TRÂNSITO 1.605,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 427 Material CONSUMO 90190 FITA SINALIZAÇÃO 640,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 428 Material CONSUMO 389890 ESPUMA 4.080,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 429 Material CONSUMO 150341 DESENGRIMPANTE 1.649,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 430 Material CONSUMO 345158 ABRAÇADEIRA 1.220,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 431 Material CONSUMO 10090 CADEADO 2.318,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 432 Material CONSUMO 251134 ADAPTADOR CONDULETE 188,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 433 Material CONSUMO 10090 CADEADO 2.626,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 434 Material CONSUMO 251145 ADAPTADOR CONDULETE 166,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 435 Material CONSUMO 251133 ADAPTADOR CONDULETE 1.740,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 436 Material CONSUMO 10090 CADEADO 4.908,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 437 Material CONSUMO 74020 PORTA-CADEADO 429,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 438 Material CONSUMO 386071 ADAPTADOR 612,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 439 Material CONSUMO 74020 PORTA-CADEADO 574,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 440 Material CONSUMO 327627 CAIXA DERIVAÇÃO USO EXTERNO 2.247,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 441 Material CONSUMO 333465 PLACA CEGA 1.245,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 442 Material CONSUMO 327626 CAIXA DERIVAÇÃO USO EXTERNO 4.150,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 443 Material CONSUMO 74020 PORTA-CADEADO 588,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 444 Material CONSUMO 326173 REVESTIMENTO CERÂMICO 50.660,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 445 Material CONSUMO 347374 ARGAMASSA 445,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 446 Material CONSUMO 15261 AMPLIFICADOR POTÊNCIA 743,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 447 Material CONSUMO 347374 ARGAMASSA 445,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 448 Material CONSUMO 315169 ARGAMASSA 5.460,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 449 Material CONSUMO 315173 ARGAMASSA 17.598,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 450 Material CONSUMO 444389 REVESTIMENTO PISO 185.680,00R$                    NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 451 Material CONSUMO 447133 CURVA ELETRODUTO 117,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).



154047 452 Material CONSUMO 444389 REVESTIMENTO PISO 214.120,00R$                    NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 453 Material CONSUMO 242734 CURVA ELETRODUTO 83,00R$                              NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 454 Material CONSUMO 444389 REVESTIMENTO PISO 17.804,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 455 Material CONSUMO 444389 REVESTIMENTO PISO 183.360,00R$                    NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 456 Material CONSUMO 250503 CURVA ELETRODUTO 252,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 457 Material CONSUMO 444389 REVESTIMENTO PISO 220.780,00R$                    NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 458 Material CONSUMO 325289 CURVA ELETRODUTO 571,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 459 Material CONSUMO 444388 REVESTIMENTO PISO 93.080,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 460 Material CONSUMO 329780 ELETRODUTO 2.454,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 461 Material CONSUMO 226819 AZULEJO 36.990,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 462 Material CONSUMO 405142 REVESTIMENTO CERÂMICO 70.740,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 463 Material CONSUMO 331711 ELETRODUTO 1.354,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 464 Material CONSUMO 331712 ELETRODUTO 12.700,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 465 Material CONSUMO 326173 REVESTIMENTO CERÂMICO 43.370,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 466 Material CONSUMO 250961 ESPELHO TOMADA 292,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 467 Material CONSUMO 315169 ARGAMASSA 27.290,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 468 Material CONSUMO 326748 ESPELHO TOMADA 780,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 469 Material CONSUMO 315172 ARGAMASSA 61.200,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 470 Material CONSUMO 240369 CURVA ELETRODUTO 1.262,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 471 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150378 MÓDULO MEMÓRIA 15.200,00R$                      NÃO Alta 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 472 Material CONSUMO 238813 ELETRODUTO 876,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 473 Material CONSUMO 315173 ARGAMASSA 43.395,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 474 Material CONSUMO 250503 CURVA ELETRODUTO 10.600,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 475 Material CONSUMO 250535 LUVA ELETRODUTO 386,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 476 Material CONSUMO 231471 ARGAMASSA 2.167,50R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 477 Material CONSUMO 250533 LUVA ELETRODUTO 200,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).



154047 478 Material CONSUMO 405158 ARGAMASSA 2.167,50R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 479 Material CONSUMO 232627 ARGAMASSA 2.167,50R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 480 Material CONSUMO 250534 LUVA ELETRODUTO 910,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 481 Material CONSUMO 370777 TAMPA CONDULETE 1.285,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 482 Material CONSUMO 249064 ARGAMASSA 2.165,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 483 Material CONSUMO 343113 ESPAÇADOR 355,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 484 Material CONSUMO 284031 ESPAÇADOR 376,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 485 Serviço NÃO CONTINUADO 14265 COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL  COMERCIAL  INDUSTRIAL 5.666,50R$                        NÃO Média 05/02/2020 

Por tratarem-se de serviços que demandam ações periódicas, a contratação deste tipo de serviço é de extrema importância devido à 
preocupação com o descarte correto de resíduos provenientes de pequenas obras e reformas executadas pelas equipes da SUINFRA nas 
dispersas unidades que compõem a UFPel, assim como resíduos de vegetação provenientes de podas de árvores e arbustos e manutenção 
das áreas ajardinadas.

154047 486 Material CONSUMO 347598 ARGAMASSA 14.666,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 487 Material CONSUMO 370778 TAMPA CONDULETE 1.285,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 488 Material CONSUMO 370776 TAMPA CONDULETE 1.028,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 489 Material CONSUMO 347598 ARGAMASSA 16.866,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 490 Material CONSUMO 26140 ALIDADE NIVELADORA 585,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 491 Material CONSUMO 425300 ESPELHO TOMADA 2.780,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 492 Material CONSUMO 425300 ESPELHO TOMADA 2.780,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 493 Serviço NÃO CONTINUADO 14265 COLETA DE LIXO - RESIDENCIAL  COMERCIAL  INDUSTRIAL 6.666,50R$                        NÃO Média 05/02/2020 

Por tratarem-se de serviços que demandam ações periódicas, a contratação deste tipo de serviço é de extrema importância devido à 
preocupação com o descarte correto de resíduos provenientes de pequenas obras e reformas executadas pelas equipes da SUINFRA nas 
dispersas unidades que compõem a UFPel, assim como resíduos de vegetação provenientes de podas de árvores e arbustos e manutenção 
das áreas ajardinadas.

154047 494 Material CONSUMO 434005 TAMPA CONDULETE 834,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 495 Material CONSUMO 334438 CABO ELÉTRICO ISOLADO 10.613,40R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 496 Material CONSUMO 334443 CABO ELÉTRICO ISOLADO 14.420,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 497 Material CONSUMO 334439 CABO ELÉTRICO ISOLADO 24.350,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 498 Material CONSUMO 334444 CABO ELÉTRICO ISOLADO 34.806,60R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 499 Material CONSUMO 394260 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 14.301,20R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 500 Material CONSUMO 394255 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 14.301,20R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 501 Material CONSUMO 325633 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 14.134,60R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).



154047 502 Material CONSUMO 254384 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 14.134,60R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 503 Material CONSUMO 254384 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 14.301,20R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 504 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 22071 CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA FORCA 4.665,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas

154047 505 Material CONSUMO 394255 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 14.134,60R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 506 Material CONSUMO 40282 ANDAIME 3.564,90R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição do material é de extrema importância para o atendimento das necessidades de manutenção predial (pequenas reformas, 
manutenção elétrica, etc.), nos diversos campi que compõem a UFPel. O investimento é compensatório para a instituição em virtude de 
evitar-se locações de tais equipamentos em situações rotineiras ou emergenciais.

154047 507 Material CONSUMO 40282 ANDAIME 1.769,70R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição do material é de extrema importância para o atendimento das necessidades de manutenção predial (pequenas reformas, 
manutenção elétrica, etc.), nos diversos campi que compõem a UFPel. O investimento é compensatório para a instituição em virtude de 
evitar-se locações de tais equipamentos em situações rotineiras ou emergenciais.

154047 508 Material CONSUMO 447131 CUNHA 96.520,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 509 Material CONSUMO 290449 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 21.921,60R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 510 Material CONSUMO 150385 MASSA PONÇAR MADEIRA 14.452,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 511 Material CONSUMO 223504 MASSA CORRIDA 15.628,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 512 Material CONSUMO 308575 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 21.921,60R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 513 Material CONSUMO 223505 MASSA CORRIDA 29.676,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 514 Material CONSUMO 402002 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 21.921,60R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 515 Material CONSUMO 362346 SELADOR 28.005,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 516 Material CONSUMO 441661 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 54.800,10R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 517 Material CONSUMO 70106 CABO ROLO DE PINTURA 971,10R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 518 Material CONSUMO 344639 PINCEL PINTURA PREDIAL 205,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 519 Material CONSUMO 334347 PINCEL PINTURA PREDIAL 553,50R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 520 Material CONSUMO 302708 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 54.800,10R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 521 Material CONSUMO 70106 CABO ROLO DE PINTURA 188,10R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 522 Material CONSUMO 231858 ROLO PINTURA PREDIAL 238,20R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 523 Material CONSUMO 237243 ROLO PINTURA PREDIAL 321,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 524 Material CONSUMO 408534 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 53.799,90R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 525 Material CONSUMO 30791 ROLO PINTURA PREDIAL 167,50R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 526 Material CONSUMO 242432 ROLO PINTURA PREDIAL 195,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 527 Material CONSUMO 397728 ROLO PINTURA PREDIAL 203,50R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.



154047 528 Material CONSUMO 229047 ROLO PINTURA PREDIAL 397,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 529 Material CONSUMO 264543 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 46.282,20R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 530 Material CONSUMO 226585 BANDEJA PINTURA 153,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 531 Material CONSUMO 237554 TELHA 27.235,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 532 Material CONSUMO 239605 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 44.282,20R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 533 Material CONSUMO 235861 TELHA 24.639,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 534 Material CONSUMO 408526 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 33.118,20R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 535 Material CONSUMO 255825 PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO 29.165,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 536 Material CONSUMO 275848 TELHA 15.140,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 537 Material CONSUMO 220754 CUMEEIRA 20.470,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 538 Material CONSUMO 220759 CUMEEIRA 20.470,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 539 Material CONSUMO 214462 PREGO PARA TELHA 3.393,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 540 Material CONSUMO 275848 TELHA 66.800,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 541 Material CONSUMO 40282 ANDAIME 590,04R$                            NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição do material é de extrema importância para o atendimento das necessidades de manutenção predial (pequenas reformas, 
manutenção elétrica, etc.), nos diversos campi que compõem a UFPel. O investimento é compensatório para a instituição em virtude de 
evitar-se locações de tais equipamentos em situações rotineiras ou emergenciais.

154047 542 Material CONSUMO 308576 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 33.118,20R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 543 Material CONSUMO 424279 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 60.597,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 544 Material CONSUMO 57525 PINCEL PINTURA PREDIAL 61,50R$                              NÃO Média 02/02/2020 Os materiais adquiridos serão usados para suprir as necessidades de manutenção nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPEL.

154047 545 Material CONSUMO 424279 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 61.463,30R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 546 Material CONSUMO 40282 ANDAIME 999,76R$                            NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição do material é de extrema importância para o atendimento das necessidades de manutenção predial (pequenas reformas, 
manutenção elétrica, etc.), nos diversos campi que compõem a UFPel. O investimento é compensatório para a instituição em virtude de 
evitar-se locações de tais equipamentos em situações rotineiras ou emergenciais.

154047 547 Material CONSUMO 40282 ANDAIME 2.113,40R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição do material é de extrema importância para o atendimento das necessidades de manutenção predial (pequenas reformas, 
manutenção elétrica, etc.), nos diversos campi que compõem a UFPel. O investimento é compensatório para a instituição em virtude de 
evitar-se locações de tais equipamentos em situações rotineiras ou emergenciais.

154047 548 Material CONSUMO 332929 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 7.149,90R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 549 Material CONSUMO 40282 ANDAIME 724,02R$                            NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição do material é de extrema importância para o atendimento das necessidades de manutenção predial (pequenas reformas, 
manutenção elétrica, etc.), nos diversos campi que compõem a UFPel. O investimento é compensatório para a instituição em virtude de 
evitar-se locações de tais equipamentos em situações rotineiras ou emergenciais.

154047 550 Material CONSUMO 40282 ANDAIME 370,00R$                            NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição do material é de extrema importância para o atendimento das necessidades de manutenção predial (pequenas reformas, 
manutenção elétrica, etc.), nos diversos campi que compõem a UFPel. O investimento é compensatório para a instituição em virtude de 
evitar-se locações de tais equipamentos em situações rotineiras ou emergenciais.

154047 551 Material CONSUMO 342939 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10.850,10R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).



154047 552 Material CONSUMO 40282 ANDAIME 1.847,88R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição do material é de extrema importância para o atendimento das necessidades de manutenção predial (pequenas reformas, 
manutenção elétrica, etc.), nos diversos campi que compõem a UFPel. O investimento é compensatório para a instituição em virtude de 
evitar-se locações de tais equipamentos em situações rotineiras ou emergenciais.

154047 553 Material CONSUMO 324951 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 25.150,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 554 Material CONSUMO 428340 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 21.350,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 555 Material CONSUMO 324953 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 32.383,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 556 Material CONSUMO 341002 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 18.019,40R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 557 Material CONSUMO 264340 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 21.921,60R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 558 Material CONSUMO 290447 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1.556,80R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 559 Material CONSUMO 150684 CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL 153.371,97R$                    NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes. 

154047 560 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 7.589,40R$                        NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes. 

154047 561 Material CONSUMO 12645 UNIDADE SUBCOMPONENTE DE CENTRAL TELEFONICA 381.008,90R$                    NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes. 

154047 562 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 20.262,70R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 563 Material CONSUMO 12645 UNIDADE SUBCOMPONENTE DE CENTRAL TELEFONICA 111.641,80R$                    NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 564 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 50.204,40R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 565 Material CONSUMO 40444 APARELHO TELEFÔNICO 21.166,00R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 566 Material CONSUMO 40444 APARELHO TELEFÔNICO 243.292,00R$                    NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 567 Material CONSUMO 40444 APARELHO TELEFÔNICO 202.052,00R$                    NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 568 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 13.977,60R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 569 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 59.992,00R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 570 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 94.095,30R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 571 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 74.030,00R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 572 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 15.357,90R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 573 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 11.331,00R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.



154047 574 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 13.856,80R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 575 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 27.121,00R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 576 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 60.060,70R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 577 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 121.705,20R$                    NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 578 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 42.834,50R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 579 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 41.075,00R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 580 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 33.826,50R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 581 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 39.160,00R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 582 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 145.636,00R$                    NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 583 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 104.415,31R$                    NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 584 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 41.656,95R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 585 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 8.448,17R$                        NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes.

154047 586 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 11.915,09R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes

154047 587 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 23.911,55R$                      NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes

154047 588 Material CONSUMO 43915 ACESSÓRIO PARA CENTRAL TELEFÔNICA PRIVADA 7.276,21R$                        NÃO Média 01/04/2020 
Com a atual estrutura descentralizada da UFPel, cria-se a necessidade de interligar as unidades dispersas nas cidades de Pelotas (RS)
e Capão do Leão (RS) ao sistema de comunicação existentes

154047 589 Material CONSUMO 319522 PANO LIMPEZA 5.610,00R$                        NÃO Média 01/02/2020 Para atender as necessidades e demandas da UFPel.
154047 590 Material CONSUMO 284247 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1.556,80R$                        NÃO Média 03/02/2020 Para atender as demandas da UFPel.

154047 591 Material CONSUMO 284248 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1.556,80R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 592 Material CONSUMO 263715 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 778,40R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 593 Material CONSUMO 291658 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 3.792,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 594 Material CONSUMO 263714 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 3.792,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 595 Material CONSUMO 284248 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1.516,80R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 596 Material CONSUMO 263715 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 1.516,80R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).



154047 597 Material CONSUMO 239155 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 28.645,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 598 Material CONSUMO 239207 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 28.645,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 599 Material CONSUMO 239156 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 28.645,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 600 Material CONSUMO 250565 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 28.645,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 601 Material CONSUMO 239157 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 28.645,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 602 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 5.729,75R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 603 Material CONSUMO 239155 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 30.428,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 604 Material CONSUMO 239207 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 30.428,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 605 Material CONSUMO 239156 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 51.823,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 606 Material CONSUMO 250565 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 28.062,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 607 Material CONSUMO 239157 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 28.062,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 608 Material CONSUMO 329514 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6.427,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 609 Material CONSUMO 408529 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6.427,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 610 Material CONSUMO 408529 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6.427,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 611 Material CONSUMO 408529 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 12.854,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 612 Material CONSUMO 398573 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 6.427,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 613 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 11.459,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 614 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 4.583,80R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 615 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 10.000,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 616 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 10.000,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 617 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 7.500,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 618 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 7.500,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.



154047 619 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 6.875,70R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 620 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 11.459,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 621 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 6.875,70R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 622 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 5.729,75R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 623 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 3.437,85R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 624 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 3.437,85R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 625 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 3.437,85R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 626 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 2.291,90R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 627 Material CONSUMO 301839 PISTOLA PINTURA 408,52R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 628 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 2.291,90R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 629 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 2.291,90R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 630 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 2.291,90R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 631 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 5.000,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 632 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 5.000,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 633 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 7.500,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 634 Material CONSUMO 213883 ANCINHO JARDINAGEM 261,30R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 635 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 12.500,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 636 Material CONSUMO 408494 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 25.200,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 637 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 5.000,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 638 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 5.000,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 639 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 4.650,60R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.



154047 640 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 1.162,65R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 641 Material CONSUMO 408494 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 25.200,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 642 Material CONSUMO 408494 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 25.200,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 643 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 5.813,25R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 644 Material CONSUMO 408494 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 37.800,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 645 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 2.325,30R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 646 Material CONSUMO 8397 ANCINHO JARDINAGEM 170,30R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 647 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 2.500,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 649 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 5.000,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 650 Material CONSUMO 408494 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 25.200,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 651 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 10.000,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 652 Material CONSUMO 262781 ARCO SERRA 764,60R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 653 Material CONSUMO 3433 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO - PEDESTRE / CARGA 76.800,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 

A aquisição e instalação de placas de sinalização destinadas a pedestres e veículos que circulam nas dependências dos dispersos Campi da 
UFPel se justifica pela necessidade de, além da regulamentação do trânsito, também pela garantia de segurança aos frequentadores dos 
ambientes.

154047 654 Material CONSUMO 8214 ARCO SERRA 89,84R$                              NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 655 Material CONSUMO 408530 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10.812,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 656 Material CONSUMO 408530 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10.812,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 657 Material CONSUMO 408530 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10.812,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 658 Material CONSUMO 8214 ARCO SERRA 50,20R$                              NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 659 Material CONSUMO 417993 BALDE 364,00R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 660 Material CONSUMO 251319 BALDE 259,40R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 661 Material CONSUMO 408530 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 21.624,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 665 Material CONSUMO 408530 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10.812,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 666 Material CONSUMO 237828 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10.229,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 667 Material CONSUMO 150415 CAVADEIRA ARTICULADA 277,60R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 668 Material CONSUMO 243944 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10.229,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 669 Material CONSUMO 438645 ENXADA 740,00R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 670 Material CONSUMO 237829 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10.229,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 671 Material CONSUMO 246966 ENXADA 724,60R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 672 Material CONSUMO 237830 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 20.458,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 673 Material CONSUMO 249317 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 10.229,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 674 Material CONSUMO 408522 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 15.102,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 675 Material CONSUMO 408522 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 15.102,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 676 Material CONSUMO 408522 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 15.102,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 677 Material CONSUMO 408522 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 30.205,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 678 Material CONSUMO 408522 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 9.061,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 679 Material CONSUMO 289061 ENXADÃO 364,60R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 680 Material CONSUMO 380635 CABO FERRAMENTA 444,80R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 681 Material CONSUMO 318394 GARFO JARDINAGEM 266,36R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 682 Material CONSUMO 65960 CARREGADEIRA 754,60R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 683 Material CONSUMO 65960 CARREGADEIRA 1.014,80R$                        NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 684 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 337465 ESTANTE RACK 7.123,40R$                        NÃO Selecione Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 685 Material CONSUMO 238975 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 28.454,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 686 Material CONSUMO 250571 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 29.039,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 687 Material CONSUMO 239153 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 29.039,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 688 Material CONSUMO 239152 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 58.078,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 689 Material CONSUMO 238974 CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL 29.039,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 690 Material CONSUMO 432206 CABO EXTENSOR 1.847,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 691 Material CONSUMO 65960 CARREGADEIRA 183,08R$                            NÃO Baixa 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 692 Material CONSUMO 8435 PE - DE - CABRA ( FERRAMENTA ) 453,28R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 693 Material CONSUMO 39586 PICARETA 336,92R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 694 Material CONSUMO 151014 VASSOURA 236,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 695 Material CONSUMO 417310 VASSOURA JARDINAGEM 436,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 696 Material CONSUMO 237520 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 16.899,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 697 Material CONSUMO 438123 FIO 3.255,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 698 Material CONSUMO 438123 FIO 3.560,80R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 699 Material CONSUMO 320694 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 8.115,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 700 Material CONSUMO 50636 FACÃO 137,50R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 701 Material CONSUMO 377096 LÂMPADA FLUORESCENTE 26.040,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).



154047 702 Material CONSUMO 437688 LÂMPADA LED 30.640,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 703 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 424,30R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 704 Material CONSUMO 439321 LÂMPADA LED 69.200,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 705 Material CONSUMO 437459 LÂMPADA LED 262.000,00R$                    NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 706 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 720,30R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 707 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 1.419,44R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 708 Material CONSUMO 437582 LÂMPADA LED 22.870,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 709 Material CONSUMO 134970 PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA 1.161,32R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 710 Material CONSUMO 409225 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 10.334,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 711 Material CONSUMO 252396 BROCA 144,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 712 Material CONSUMO 291755 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 11.854,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 713 Material CONSUMO 328370 LÂMPADA VAPOR METÁLICO 12.490,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 714 Material CONSUMO 389938 BROCA HELICOIDAL 86,40R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 715 Material CONSUMO 449662 BROCA 329,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 716 Material CONSUMO 348019 RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO 3.705,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 717 Material CONSUMO 249513 BROCA 93,20R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 718 Material CONSUMO 348019 RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO 10.690,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 719 Material CONSUMO 416245 REATOR LÂMPADA FLUORESCENTE 100.120,00R$                    NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 720 Material CONSUMO 252398 BROCA 84,00R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório



154047 721 Material CONSUMO 416246 REATOR LÂMPADA FLUORESCENTE 84.300,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 722 Material CONSUMO 252397 BROCA 168,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 723 Material CONSUMO 252397 BROCA 142,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 724 Material CONSUMO 328371 REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO 15.334,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 725 Material CONSUMO 389931 BROCA HELICOIDAL 376,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 726 Material CONSUMO 252395 BROCA 362,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 727 Material CONSUMO 292948 REATOR LÂMPADA VAPOR METÁLICO 6.083,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 728 Material CONSUMO 389932 BROCA HELICOIDAL 895,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 729 Material CONSUMO 252562 BROCA 185,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 730 Material CONSUMO 252561 BROCA 217,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 731 Material CONSUMO 252563 BROCA 243,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 732 Material CONSUMO 389928 BROCA HELICOIDAL 685,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 733 Material CONSUMO 286558 BROCA 253,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 734 Material CONSUMO 286428 BROCA 272,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 735 Material CONSUMO 286407 BROCA 277,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 736 Material CONSUMO 389996 BROCA HELICOIDAL 934,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 737 Material CONSUMO 286511 BROCA 1.002,80R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório



154047 738 Material CONSUMO 389990 BROCA HELICOIDAL 936,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 739 Material CONSUMO 349649 BROCA 1.106,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 740 Material CONSUMO 440282 BROCA HELICOIDAL 1.111,60R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 741 Material CONSUMO 283481 BROCA 1.234,80R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 742 Material CONSUMO 292391 REATOR IGNITOR 8.690,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 743 Material CONSUMO 389991 BROCA HELICOIDAL 531,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 744 Material CONSUMO 312631 BROCA 1.876,20R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 745 Material CONSUMO 389992 BROCA HELICOIDAL 1.004,50R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 746 Material CONSUMO 8532 BROCA HELICOIDAL 1.420,30R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 747 Material CONSUMO 292391 REATOR IGNITOR 24.752,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 748 Material CONSUMO 389998 BROCA HELICOIDAL 1.168,10R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 749 Material CONSUMO 389993 BROCA HELICOIDAL 3.028,60R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 750 Material CONSUMO 302027 BROCA HELICOIDAL 1.514,30R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 751 Material CONSUMO 367297 BROCA CHATA 408,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 752 Material CONSUMO 367298 BROCA CHATA 358,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 753 Material CONSUMO 150968 BROCA 407,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 754 Material CONSUMO 252669 BROCA CHATA 430,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório



154047 755 Material CONSUMO 367299 BROCA CHATA 435,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 756 Material CONSUMO 292391 REATOR IGNITOR 20.832,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 757 Material CONSUMO 57762 ADAPTADOR DE LAMPADA SOQUETE / ROSCA / SOQUETE 1.858,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 758 Material CONSUMO 367300 BROCA CHATA 605,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 759 Material CONSUMO 252672 BROCA CHATA 605,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 760 Material CONSUMO 223778 SOQUETE LÂMPADA FLUORESCENTE 4.040,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 761 Serviço CONTINUADO 23795 PRESTACAO DE SERVICO DE  VIGILANCIA E SEGURANCA - ORGANICA -24 HORAS DIUTURNAS4.238.641,44R$                 NÃO Alta 01/01/2020 

Considerando a imprescindibilidade de serviços contínuos ligados à SEGURANÇA INSTITUCIONAL de áreas internas e externas, estas 
atividades atualmente vinculadas ao Núcleo de Segurança da Superintendência de Infraestrutura da Pró-Reitoria Administrativa, faz-se 
necessária a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGIA E MONITORAMENTO 
COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.

154047 762 Material CONSUMO 150968 BROCA 521,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 763 Material CONSUMO 252674 BROCA CHATA 650,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 764 Material CONSUMO 223783 SOQUETE LÂMPADA FLUORESCENTE 3.800,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 765 Material CONSUMO 150968 BROCA 149,50R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 766 Material CONSUMO 150968 BROCA 160,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 767 Material CONSUMO 414691 CHAVE ELÉTRICA 1.416,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 768 Material CONSUMO 150968 BROCA 172,90R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 769 Material CONSUMO 342098 RELÉ TENSÃO 6.300,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 770 Material CONSUMO 150968 BROCA 180,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 771 Material CONSUMO 150968 BROCA 203,10R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 772 Material CONSUMO 150968 BROCA 253,30R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 773 Material CONSUMO 150968 BROCA 267,50R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 774 Material CONSUMO 150968 BROCA 144,50R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 775 Material CONSUMO 150968 BROCA 204,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 776 Material CONSUMO 150968 BROCA 227,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 777 Material CONSUMO 427379 RELÉ FALTA DE FASE E TERRA 6.300,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 778 Material CONSUMO 150968 BROCA 314,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 779 Material CONSUMO 323704 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 832,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 780 Material CONSUMO 150968 BROCA 310,30R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 781 Material CONSUMO 150968 BROCA 375,10R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 782 Material CONSUMO 337091 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 2.508,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 783 Material CONSUMO 277410 BROCA WÍDIA 126,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 784 Material CONSUMO 280646 BROCA WÍDIA 114,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 785 Material CONSUMO 337023 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 3.344,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 786 Material CONSUMO 150968 BROCA 286,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 787 Material CONSUMO 337024 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 3.344,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 788 Material CONSUMO 337025 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 3.344,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 789 Material CONSUMO 337026 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 3.816,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 790 Material CONSUMO 346738 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 8.706,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 791 Material CONSUMO 337270 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 3.970,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).



154047 792 Material CONSUMO 337273 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 4.290,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 793 Material CONSUMO 384453 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 14.138,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 794 Material CONSUMO 337271 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 4.257,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 795 Material CONSUMO 337264 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 3.857,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 797 Material CONSUMO 337268 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 7.714,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 799 Material CONSUMO 323704 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 673,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 800 Material CONSUMO 342143 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 647,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 801 Material CONSUMO 426894 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 647,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 802 Material CONSUMO 426893 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 647,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 803 Material CONSUMO 342142 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 537,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 804 Material CONSUMO 336263 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 1.073,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 805 Material CONSUMO 323724 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 5.169,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 806 Material CONSUMO 323714 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 3.453,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 807 Material CONSUMO 323718 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 3.803,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 808 Material CONSUMO 323720 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 3.803,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 810 Material CONSUMO 304748 BROCA WÍDIA 104,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 811 Material CONSUMO 346846 BROCA WÍDIA 130,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 812 Material CONSUMO 346847 BROCA WÍDIA 217,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 813 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150813 GAVETA DISCO RÍGIDO 6.540,00R$                        NÃO Alta 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas

154047 814 Material CONSUMO 150449 ACESSÓRIO ELETROCALHA 2.921,40R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 815 Material CONSUMO 389923 BROCA WÍDIA 301,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 816 Material CONSUMO 150449 ACESSÓRIO ELETROCALHA 3.473,40R$                        NÃO Média 03/02/2020 

 SUPORTE PARA LUMINÁRIA PÚBLICA
DE AÇO GALVANIZADO, PARA TOPO DE POSTE,
COM ENCAIXE 60,3 MM, PARA QUATRO PÉTALAS
PÚBLICAS.

154047 817 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150347 DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 98.000,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 818 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 291,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 819 Material CONSUMO 150449 ACESSÓRIO ELETROCALHA 2.921,40R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 820 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 3.000,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 821 Material CONSUMO 386964 BRAÇO LUMINÁRIA EXTERNA 7.342,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 822 Material CONSUMO 389921 BROCA WÍDIA 294,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 823 Serviço CONTINUADO 22128 Manutenção / Instalação / Desenvolvimento Software 15.600,00R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 01/09/2020 
o Software PERGAMUM é um Sistema Integrado de Bibliotecas que gerencia todas as Bibliotecas integrantes do Sistema de Bibliotecas da 
UFPel.

154047 824 Serviço CONTINUADO 4316 Locação de Imóvel 833.190,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 04/10/2020 
Espaço necessário para manutenção das atividades acadêmicas da instituição, uma vez que conta com
diversas salas de aula.

154047 825 Serviço CONTINUADO 14265 Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / Industrial 957.744,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 01/01/2020 Necessidade de coleta, tratamento e destinação adequada dos resíduos do serviço de saúde gerados na instituição.

154047 826 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 213,70R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 827 Material CONSUMO 389920 BROCA WÍDIA 277,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 828 Material CONSUMO 332874 BROCA WÍDIA 560,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 829 Material CONSUMO 340038 BROCA WÍDIA 928,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 830 Material CONSUMO 342341 BROCA WÍDIA 618,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 831 Material PERMANENTE 150515 LIVRO 225.750,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 20/10/2020 
Necessidade de aquisição de novos acervos bibliográficos nacionais para os Cursos de nossa Instituição, bem como a sua renovação e 
atualização. 

154047 832 Material PERMANENTE 150515 LIVRO 121.500,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 11/10/2020 
 Necessidade de aquisição de novos acervos bibliográficos importados para os Cursos de nossa Instituição, bem como a sua renovação e 
atualização. 

154047 833 Material CONSUMO 264860 ELETRODUTO 4.585,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 834 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 288,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 835 Material CONSUMO 340040 BROCA WÍDIA 1.085,40R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 836 Material CONSUMO 264859 ELETRODUTO 1.365,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 837 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 301,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 838 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 139343 REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO 17.629,60R$                      NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 839 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 313,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 840 Material CONSUMO 317803 BROCA WÍDIA 432,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 841 Material CONSUMO 265800 ELETRODUTO 3.125,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 842 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 1.158,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 843 Material CONSUMO 15741 POSTE METÁLICO 30.084,60R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 862 Serviço CONTINUADO 4316 Locação de Imóvel 73.440,00R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 05/12/2020 
Necessidade de desenvolvimento das atividades acadêmicas da Escola Superior de Educação Física, atendendo aos cursos de Educação Física, 
diurno e noturno, bem como o curso de Terapia ocupacional. 

154047 863 Material CONSUMO 338191 LUMINÁRIA 37.550,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 864 Material CONSUMO 342482 BROCA WÍDIA 724,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 865 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 1.107,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 866 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 362,70R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 867 Material CONSUMO 332875 BROCA WÍDIA 586,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 868 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150980 ´TECLADO´ 6.184,00R$                        NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 869 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 375,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 870 Material CONSUMO 317802 BROCA WÍDIA 194,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 871 Material CONSUMO 342485 BROCA WÍDIA 343,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 872 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 67563 ´MOUSE´ 1.280,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.



154047 873 Material CONSUMO 446069 LUMINÁRIA 62.966,50R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 874 Material CONSUMO 432013 HASTE ATERRAMENTO 1.016,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 875 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150625 ADAPTADOR CONECTOR 2.490,00R$                        NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 876 Material CONSUMO 390945 HASTE ATERRAMENTO 1.175,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 877 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 352973 CABO ÁUDIO E VÍDEO 1.675,00R$                        NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 878 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150179 MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR 627,20R$                            NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 879 Material CONSUMO 434161 REFLETOR 2.013,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 880 Material CONSUMO 445485 ÁGUA MINERAL NATURAL 176.680,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorMédia 22/10/2020 
Fornecimento de água mineral para suprir demanda relativa ao consumo de água potável por servidores docentes e técnicos administrativos 
da instituição.

154047 881 Material CONSUMO 434161 REFLETOR 2.013,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 882 Material CONSUMO 434161 REFLETOR 22.018,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 883 Material CONSUMO 434161 REFLETOR 13.210,80R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 884 Serviço CONTINUADO 4227 Publicações Promocionais / Editais 960.000,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 10/12/2020 Necessidade de publicações de atos oficiais em jornais de grande circulação para aumentar a concorrência e reduzir o preço das propostas.

154047 885 Material CONSUMO 434161 REFLETOR 5.084,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 886 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 385615 FITA ADESIVA 2.898,50R$                        NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 887 Material CONSUMO 424180 CONECTOR ELÉTRICO 299,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 888 Serviço PRAZO INDETERMINADO 4227 Publicações Promocionais / Editais 396.480,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 31/12/2020 
A necessidade de publicação de atos oficiais em atendimento à Constituição Federal de 1988, à Lei 8.666/1993, à Lei 8.112/1985 e ao 
Decreto 9.215/2017. 

154047 889 Material CONSUMO 321260 CONECTOR DERIVAÇÃO 513,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 890 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150179 MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR 2.220,00R$                        NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 891 Material CONSUMO 212364 INTERRUPTOR 5.865,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 892 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 129763 CABO REDE COMPUTADOR 28.207,20R$                      NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 893 Material CONSUMO 339349 INTERRUPTOR 3.705,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 894 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 129763 CABO REDE COMPUTADOR 23.866,50R$                      NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 895 Material CONSUMO 317599 INTERRUPTOR 3.515,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).



154047 896 Material CONSUMO 436365 INTERRUPTOR 1.158,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 897 Material CONSUMO 231014 INTERRUPTOR 8.690,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 898 Material CONSUMO 420120 ADAPTADOR 1.360,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 900 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 295,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 901 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 308,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 902 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 161,70R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 903 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 96,56R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 904 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 249072 CONECTOR CABO PAR TRANÇADO 2.580,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 905 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 197,72R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 906 Material CONSUMO 376693 PLUGUE PROLONGADOR 2.125,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 907 Material CONSUMO 90743 BROCA WÍDIA 988,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 908 Material CONSUMO 342486 BROCA WÍDIA 271,48R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 910 Material CONSUMO 350596 BROCA WÍDIA 665,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 911 Material CONSUMO 350596 BROCA WÍDIA 800,72R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 912 Material CONSUMO 390275 TOMADA 1.515,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 913 Material CONSUMO 350596 BROCA WÍDIA 716,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 914 Material CONSUMO 318922 PLUGUE 1.038,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 915 Material CONSUMO 350596 BROCA WÍDIA 957,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 916 Material CONSUMO 318760 BAÚ FERRAMENTAS 733,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 917 Material CONSUMO 285364 PLUGUE 884,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 918 Material CONSUMO 318760 BAÚ FERRAMENTAS 795,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 919 Material CONSUMO 270684 TOMADA 11.670,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 920 Material CONSUMO 8664 MALETA FERRAMENTAS 1.743,40R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 921 Material CONSUMO 8664 MALETA FERRAMENTAS 1.160,60R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 922 Material CONSUMO 270684 TOMADA 5.500,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 923 Material CONSUMO 439942 MALETA FERRAMENTAS 5.492,60R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 924 Material CONSUMO 337364 TOMADA 20.540,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 925 Material CONSUMO 8672 BOLSA FERRAMENTA 5.850,80R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 926 Material CONSUMO 241424 CURVA ELETRODUTO 861,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 927 Material CONSUMO 312067 CINTURÃO SEGURANÇA 1.103,20R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 928 Material CONSUMO 356098 LONA PLÁSTICA 3.774,70R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 929 Material CONSUMO 52698 CARRINHO MÃO 3.493,40R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 930 Material CONSUMO 257709 CONEXÃO HIDRÁULICA 1.994,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 931 Material CONSUMO 52698 CARRINHO MÃO 5.204,40R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 932 Material CONSUMO 241424 CURVA ELETRODUTO 191,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 933 Material CONSUMO 31305 CÂMARA AR PNEU 541,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

 A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 934 Material CONSUMO 250504 CURVA ELETRODUTO 425,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 935 Material CONSUMO 31305 CÂMARA AR PNEU 538,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 936 Material CONSUMO 251124 PNEU CARRINHO MÃO 636,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 937 Material CONSUMO 311932 CURVA ELETRODUTO 1.080,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 938 Material CONSUMO 335134 PNEU CARRINHO MÃO 1.321,80R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 939 Material CONSUMO 442744 PNEU CARRINHO MÃO 1.236,24R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 940 Material CONSUMO 36773 PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM 1.574,68R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 941 Material CONSUMO 374269 CONEXÃO HIDRÁULICA 1.367,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 942 Material CONSUMO 36773 PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM 1.554,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 943 Material CONSUMO 36773 PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM 1.554,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 944 Material CONSUMO 36773 PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM 2.818,68R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 945 Material CONSUMO 36773 PNEU VEÍCULO TERRAPLENAGEM 1.360,68R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 946 Material CONSUMO 433265 JOGO CHAVE 156,64R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 947 Material CONSUMO 322753 JOGO CHAVE 155,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 948 Material CONSUMO 237363 CONEXÃO HIDRÁULICA 2.171,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 949 Material CONSUMO 66397 CHAVE ALLEN 50,44R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 950 Material CONSUMO 66397 CHAVE ALLEN 73,92R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 951 Material CONSUMO 66397 CHAVE ALLEN 72,56R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 952 Material CONSUMO 66397 CHAVE ALLEN 129,72R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 953 Material CONSUMO 66397 CHAVE ALLEN 143,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 954 Material CONSUMO 349628 ELETRODUTO 2.761,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 955 Material CONSUMO 66397 CHAVE ALLEN 211,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 956 Material CONSUMO 66397 CHAVE ALLEN 270,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 957 Material CONSUMO 66397 CHAVE ALLEN 214,14R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 958 Material CONSUMO 355399 JOGO CHAVE 423,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 959 Material CONSUMO 150230 JOGO CHAVE 586,92R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 960 Material CONSUMO 232907 CONJUNTO CHAVES COMBINADAS 3.245,76R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 961 Serviço CONTINUADO 4316 Locação de Imóvel 33.837,48R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 13/02/2020 Locação de quadras de tênis para a realização e atividades acadêmicas. Instituição não possui espaço físico adequado para estas atividades.
154047 962 Serviço CONTINUADO 13943 Corretagem - Seguro 34.200,00R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 01/01/2020 Fornecimento de apólice de seguro coletivo para eventuais acidentes pessoais de alunos em estágio.

154047 963 Serviço CONTINUADO 2313 Manutenção de Compressores 14.089,92R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 10/06/2020 
Necessidade de manutenção em equipamento necessário para as atividades da Faculdade de Odonto, bem como pelo atendimento ofertado 
à comunidade.

154047 964 Serviço CONTINUADO 4316 Locação de Imóvel 2.316.000,00R$                 NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 04/01/2020 Espaço físico não disponível na instituição e necessário para o desenvolvimento de diversas unidades administrativas e acadêmicas.

154047 965 Serviço NÃO CONTINUADO 17019 Decoração - Eventos / Solenidades 12.000,00R$                      NÃO 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino SuperiorBaixa 12/11/2020 

A UFPel aprovou no ano de 2018 uma Resolução onde assume a responsabilidade pela realização das formaturas, as quais passam ser parte 
de sua política institucional. Contudo, a Universidade não possui em seu quadro pessoal especializado, tão pouco conta com a estrutura de 
equipamentos e materiais para a realização das cerimônias envolvendo o número de formandos esperado. 

154047 966 Serviço NÃO CONTINUADO 17019 Decoração - Eventos / Solenidades 8.600,00R$                        NÃO 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino SuperiorBaixa 12/11/2020 

A UFPel aprovou no ano de 2018 uma Resolução onde assume a responsabilidade pela realização das formaturas, as quais passam ser
parte de sua política institucional. Contudo, a Universidade não possui em seu quadro pessoal especializado, tão pouco conta com a
estrutura de equipamentos e materiais para a realização das cerimônias envolvendo o número de formandos esperado. 

154047 969 Material CONSUMO 220581 BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 1.679,00R$                        NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 19/06/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de gás nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPel,
tais como cozinhas, laboratórios e atividades de manutenção predial.

154047 970 Material CONSUMO 220583 BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 22.796,00R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 19/06/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de gás nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPel,
tais como cozinhas, laboratórios e atividades de manutenção predial.

154047 973 Serviço CONTINUADO 14982 Embalagem / Etiquetagem / Postagem - Encomenda 96.975,96R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 07/05/2020 
A prestação desse serviço se faz essencial ao pleno funcionamento da universidade, tendo em vista a necessidade constante por parte
da Instituição, de envios e recebimentos de correspondências, sejam elas documentos ou objetos.



154047 975 Serviço CONTINUADO 18139 Telefonia - Convencional / Celular 340.830,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 12/09/2020 

A Universidade Federal de Pelotas, como toda grande organização, tem gastos com serviços de telefonia. Parte significativa dessas despesas 
pode ser diminuída com processo de contratação mais eficaz quando planejados previamente.Além de melhorar a qualidade técnica, um 
planejamento reduz e otimiza o trabalho técnico, ensejando a economia desejada. O grande benefício, entretanto, advém da utilização do 
poder de compra, na medida em que aproveita a economia de escala, obtendo melhores preços junto ao mercado, reduzindo seus custos em 
beneficio ao atendimento de outras demandas. A contratação objetiva selecionar a proposta mais vantajosa e que garanta a melhor 
qualidade de serviços prestados a custos mais reduzidos.

154047 976 Serviço CONTINUADO 15121 Dosimetria Pessoal 3.789,00R$                        NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 04/07/2020 Necessidade, por exigência legal, de monitoração dosimétrica dos funcionários da UFPel envolvidos no trabalho com radiações ionizantes.

154047 977 Serviço CONTINUADO 4391 Transporte Rodoviário - Pessoal por Coletivos (Auxílio Transporte ) 1.478.402,00R$                 NÃO 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino SuperiorMédia 29/09/2020 

Necessidade de manutenção dos programas de Assistência Estudantil que têm por finalidade evitar a evasão, possibilitando, desta forma, 
que os alunos desprovidos de condições financeiras sejam amparados em suas necessidades e possam concluir o seu curso superior e 
posteriormente alcançar o mercado de trabalho. Para a execução do programa faz-se necessária a disponibilização de créditos escolares para 
que possam fazer uso do transporte coletivo urbano de Pelotas.

154047 978 Serviço CONTINUADO 4316 Locação de Imóvel 68.491,32R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 31/10/2020 

Justifica-se pelo fato de que o contrato prevê a locação do prédio em que funciona uma Unidade Básica de Saúde da Vila Santos Dumont, sob 
gerência da Faculdade de Medicina/Depto de Medicina Social há cerca de 40 anos. Tal serviço assiste uma população de cerca de 3000 
pessoas e é cenário de ensino para acadêmicos dos cursos de Medicina, Nutrição, Enfermagem, entre outros, além de programas de pós-
graduação (Residência Médica e Residência Multiprofissional).

154047 980 Serviço NÃO CONTINUADO 3921 Despachos Aduaneiros 16.080,00R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorMédia 18/10/2020 

Justifica-se tal necessidade, por ser menos onerosa à instituição, uma vez que a realização de nova licitação acarretaria em novos custos em 
um momento de contenção de despesas por que passam os órgão públicos, bem como pela prestação de serviços executada pela empresa 
ao longo do contrato sem intercorrências. 

154047 981 Serviço NÃO CONTINUADO 13897 Agenciamento de Carga Aérea / Terrestre / Marítima / Fluvial 1.842.525,00R$                 NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorMédia 18/10/2020 

 Justifica-se tal necessidade, por ser menos onerosa à instituição, uma vez que a realização de nova licitação acarretaria em novos custos em 
um momento de contenção de despesas por que passam os órgão públicos, bem como pela prestação de serviços executada pela empresa 
ao longo do contrato sem intercorrências. 

154047 982 Serviço CONTINUADO 19542 Prestação de Serviços de Lavanderia 104.800,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 16/07/2020 
Demanda da Faculdade de Odontologia para lavagem de enxoval hospitalar da cirurgia para atendimento das atividades acadêmicas e 
comunidade que utiliza os serviços.

154047 984 Serviço NÃO CONTINUADO 3719 Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada 87.552,50R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorMédia 23/05/2020 

A UFPel, visando à execução de tarefas ligadas à capacitação, participação em congressos, conferências, reuniões técnicas e demais 
demandas, precisa providenciar transporte aéreo para os seus servidores e outras pessoas necessárias ao desenvolvimento das atividades.
Tendo em vista a possibilidade de contratação por meio de prestadora de serviço de agenciamento de viagens prevista na IN SLTI n° 3 de 
2015, Art's 3³, 4° e 17°.
Quanto ao suporte operacional às atividades administrativas relacionadas à solicitação de passagens e diárias, as unidades, em caráter 
obrigatório, conforme Decreto nº 5.992/2006, devem utilizar o SCDP, que abrange desde a concessão, o registro, o acompanhamento, a
gestão e o controle de diárias e de passagens até o envio de informações para a CGU – Controladoria Geral da União.

154047 985 Serviço NÃO CONTINUADO 25828 Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada 1.554.903,60R$                 NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorMédia 23/05/2020 

A UFPel, visando à execução de tarefas ligadas à capacitação, participação em congressos, conferências, reuniões técnicas e demais 
demandas, precisa providenciar transporte aéreo para os seus servidores e outras pessoas necessárias ao desenvolvimento das atividades.
Tendo em vista a possibilidade de contratação por meio de prestadora de serviço de agenciamento de viagens prevista na IN SLTI n° 3 de 
2015, Art's 3³, 4° e 17°.
Quanto ao suporte operacional às atividades administrativas relacionadas à solicitação de passagens e diárias, as unidades, em caráter 
obrigatório, conforme Decreto nº 5.992/2006, devem utilizar o SCDP, que abrange desde a concessão, o registro, o acompanhamento, a
gestão e o controle de diárias e de passagens até o envio de informações para a CGU – Controladoria Geral da União.

154047 986 Material CONSUMO 139386 CHAVE COMBINADA 4.060,64R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 987 Material CONSUMO 320770 CHAVE COMBINADA 268,30R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 988 Material CONSUMO 320772 CHAVE COMBINADA 362,50R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 989 Material CONSUMO 320774 CHAVE COMBINADA 465,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 990 Material CONSUMO 320775 CHAVE COMBINADA 487,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 991 Material CONSUMO 320771 CHAVE COMBINADA 675,90R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 992 Material CONSUMO 139386 CHAVE COMBINADA 929,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 993 Material CONSUMO 139386 CHAVE COMBINADA 1.375,20R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 994 Material CONSUMO 139386 CHAVE COMBINADA 1.375,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 995 Material CONSUMO 321051 CHAVE COMBINADA 511,70R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 996 Material CONSUMO 287000 CHAVE COMBINADA 551,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 997 Material CONSUMO 287004 CHAVE COMBINADA 591,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 998 Material CONSUMO 139386 CHAVE COMBINADA 702,70R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 999 Material CONSUMO 139386 CHAVE COMBINADA 653,30R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1000 Material CONSUMO 139386 CHAVE COMBINADA 748,90R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1001 Material CONSUMO 139386 CHAVE COMBINADA 1.762,40R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1002 Material CONSUMO 139386 CHAVE COMBINADA 1.865,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1003 Material CONSUMO 433266 JOGO CHAVE 3.934,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1004 Material CONSUMO 32760 CHAVE FENDA 886,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1005 Material CONSUMO 32760 CHAVE FENDA 359,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 1006 Material CONSUMO 32760 CHAVE FENDA 368,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1007 Material CONSUMO 32760 CHAVE FENDA 252,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1008 Material CONSUMO 377221 CHAVE FENDA 350,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1009 Material CONSUMO 286234 CHAVE FENDA 488,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1010 Material CONSUMO 238626 CHAVE FENDA 791,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1011 Material CONSUMO 133744 CHAVE PARA TUBO 309,72R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1013 Material CONSUMO 386811 CHAVE AJUSTÁVEL 476,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1014 Material CONSUMO 386812 CHAVE AJUSTÁVEL 819,88R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1015 Material CONSUMO 249594 CHAVE PARA TUBO 1.278,80R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1016 Material CONSUMO 133744 CHAVE PARA TUBO 351,72R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1017 Material CONSUMO 413906 COLHER PEDREIRO 219,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1018 Material CONSUMO 376867 COLHER PEDREIRO 246,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1019 Material CONSUMO 28541 COLHER 263,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1020 Material CONSUMO 441610 COLHER PEDREIRO 282,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório



154047 1021 Material CONSUMO 413906 COLHER PEDREIRO 244,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1022 Material CONSUMO 413905 COLHER PEDREIRO 259,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1023 Material CONSUMO 28541 COLHER 269,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1024 Material CONSUMO 423357 COLHER PEDREIRO 274,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1025 Material CONSUMO 49948 DESEMPENADEIRA MANUAL 510,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1026 Material CONSUMO 296200 DESEMPENADEIRA MANUAL 290,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1028 Material CONSUMO 316446 DESEMPENADEIRA MANUAL 158,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1029 Material CONSUMO 131539 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 225,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1030 Material CONSUMO 131539 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 141,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1031 Material CONSUMO 131539 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 99,00R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1032 Material CONSUMO 131539 DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 310,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1033 Material CONSUMO 316333 LÁPIS 78,00R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1034 Material CONSUMO 18090 CORTADOR AUTOMÁTICO CHAMA 105,92R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1035 Material CONSUMO 150955 LINHA NÁILON 94,40R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1036 Material CONSUMO 246001 DISCO CORTE 657,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1037 Material CONSUMO 270735 BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 43.119,00R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 19/06/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de gás nas unidades administrativas e acadêmicas da UFPel,
tais como cozinhas, laboratórios e atividades de manutenção predial

154047 1038 Material CONSUMO 113220 DISCO CORTE 1.144,80R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 1039 Material CONSUMO 113220 DISCO CORTE 1.036,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1040 Material CONSUMO 113220 DISCO CORTE 1.295,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1041 Material CONSUMO 376301 DISCO CORTE 889,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1042 Material CONSUMO 113220 DISCO CORTE 644,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1043 Material CONSUMO 213520 DISCO DIAMANTADO 3.307,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1044 Material CONSUMO 376674 DISCO DIAMANTADO 1.168,20R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1045 Material CONSUMO 213521 DISCO DIAMANTADO 1.209,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1046 Material CONSUMO 34525 DISCO DIAMANTADO 1.164,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1047 Material CONSUMO 360476 LÂMINA SERRA MANUAL 2.150,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1048 Material CONSUMO 224110 ESPÁTULA 1.699,60R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1049 Material CONSUMO 224109 ESPÁTULA 1.561,20R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1050 Material CONSUMO 224107 ESPÁTULA 953,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1051 Material CONSUMO 224108 ESPÁTULA 206,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1052 Material CONSUMO 8940 ESQUADRO 559,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1053 Material CONSUMO 217673 ESQUADRO 502,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1054 Serviço CONTINUADO 14982 EMBALAGEM  ETIQUETAGEM  POSTAGEM - ENCOMENDA 25.601,40R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 12/04/2020 

Considerando os termos do art.2º, inciso I, do Decreto Lei 509/1969, que dispõe como competência da ECT executar e controlar, em regime 
de monopólio, os serviços postais em todo o território nacional, e que destes serviços dependem as atividades acadêmicas e administrativas 
da UFPel, justifica-se a necessidade deste contrato.



154047 1055 Material CONSUMO 411771 ESTILETE 1.012,80R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1056 Material CONSUMO 249755 FORMÃO 678,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1057 Material CONSUMO 249751 FORMÃO 503,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1058 Material CONSUMO 249753 FORMÃO 340,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1059 Material CONSUMO 454084 LANTERNA NÃO ELÉTRICA 560,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1060 Material CONSUMO 8869 NÍVEL BOLHA 688,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1061 Material CONSUMO 8869 NÍVEL BOLHA 770,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1062 Material CONSUMO 8869 NÍVEL BOLHA 341,76R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1063 Material CONSUMO 294565 PAQUÍMETRO UNIVERSAL 460,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1064 Material CONSUMO 306629 PASSA FIO 75,00R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1065 Material CONSUMO 245384 PASSA FIO 96,20R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1066 Material CONSUMO 351023 PISTOLA APLICADORA 412,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1067 Material CONSUMO 150845 PONTEIRO 935,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1068 Material CONSUMO 150845 PONTEIRO 757,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1069 Material CONSUMO 69612 PRUMO 483,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1070 Material CONSUMO 69612 PRUMO 539,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 1071 Material CONSUMO 313933 RÉGUA PEDREIRO 1.363,60R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1072 Material CONSUMO 439071 RÉGUA DE ESCALA 510,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1073 Material CONSUMO 8907 TRENA 278,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1074 Material CONSUMO 279114 TRENA 1.006,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1075 Material CONSUMO 369095 TRENA 996,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1076 Material CONSUMO 8907 TRENA 223,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1077 Material CONSUMO 30791 ROLO PINTURA PREDIAL 1.120,60R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1078 Material CONSUMO 8222 CORTADOR DE VIDRO 62,04R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1079 Material CONSUMO 8222 CORTADOR DE VIDRO 159,14R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1080 Material CONSUMO 322685 LIMA MANUAL 103,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1081 Material CONSUMO 360983 LIMA MANUAL 142,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1082 Material CONSUMO 364369 LIMA MANUAL 199,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1083 Material CONSUMO 297257 MACHADINHA CARPINTEIRO 259,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1084 Material CONSUMO 377500 MARRETA 450,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1085 Material CONSUMO 377501 MARRETA 870,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1086 Material CONSUMO 421521 MARRETA 729,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 1087 Material CONSUMO 32620 TALHADEIRA 141,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1088 Material CONSUMO 32620 TALHADEIRA 269,70R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1089 Material CONSUMO 32620 TALHADEIRA 185,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1090 Material CONSUMO 32620 TALHADEIRA 501,30R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1091 Material CONSUMO 32620 TALHADEIRA 386,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1092 Material CONSUMO 32620 TALHADEIRA 269,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1093 Material CONSUMO 237889 MARTELO 129,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1094 Material CONSUMO 151055 MARTELO 684,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1095 Material CONSUMO 151055 MARTELO 1.144,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1096 Material CONSUMO 151055 MARTELO 2.909,60R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1097 Material CONSUMO 151055 MARTELO 360,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1098 Material CONSUMO 272942 MARTELO 1.630,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1103 Serviço NÃO CONTINUADO 25828 Contratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada 701.325,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorMédia 23/05/2020 

A UFPel, visando à execução de tarefas ligadas à capacitação, participação em congressos, conferências, reuniões técnicas e demais 
demandas, precisa providenciar transporte aéreo para os seus servidores e outras pessoas necessárias ao desenvolvimento das atividades.
Tendo em vista a possibilidade de contratação por meio de prestadora de serviço de agenciamento de viagens prevista na IN SLTI n° 3 de 
2015, Art's 3³, 4° e 17°.
Quanto ao suporte operacional às atividades administrativas relacionadas à solicitação de passagens e diárias, as unidades, em caráter 
obrigatório, conforme Decreto nº 5.992/2006, devem utilizar o SCDP, que abrange desde a concessão, o registro, o acompanhamento, a
gestão e o controle de diárias e de passagens até o envio de informações para a CGU – Controladoria Geral da União.

154047 1107 Material CONSUMO 336574 MARTELO 575,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1108 Material CONSUMO 151055 MARTELO 106,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 1109 Material CONSUMO 151055 MARTELO 447,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1110 Material CONSUMO 32620 TALHADEIRA 996,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1111 Material CONSUMO 32620 TALHADEIRA 1.239,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1112 Material CONSUMO 32620 TALHADEIRA 1.280,60R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1113 Material CONSUMO 32620 TALHADEIRA 1.764,60R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1114 Material CONSUMO 3689 TESOURA PODA 80,85R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1115 Material CONSUMO 3689 TESOURA PODA 95,40R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1116 Material CONSUMO 249986 TORQUÊS 601,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1117 Material CONSUMO 8133 GROSA - FERRAMENTA 448,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1118 Serviço CONTINUADO 15210 CANTINA  BAR  LANCHONETE  REFEICAO RAPIDA  RESTAURANTE 2.652.000,00R$                 NÃO 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino SuperiorMédia 28/01/2020 

 Justifica-se tal necessidade, por ser menos onerosa à instituição, uma vez que a realização de nova licitação acarretaria em novos custos em 
um momento de contenção de despesas por que passam os órgão públicos, bem como pela prestação de serviços executada pela empresa 
ao longo do contrato sem intercorrências. 

154047 1119 Material CONSUMO 8427 ALAVANCA 754,64R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1120 Material CONSUMO 8427 ALAVANCA 770,48R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1121 Material CONSUMO 66370 PICADEIRA PARA SOLDA 54,34R$                              NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1122 Serviço CONTINUADO 15210 CANTINA  BAR  LANCHONETE  REFEICAO RAPIDA  RESTAURANTE 624.000,00R$                    NÃO 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino SuperiorMédia 28/01/2020 

 Justifica-se tal necessidade, por ser menos onerosa à instituição, uma vez que a realização de nova licitação acarretaria em novos custos em 
um momento de contenção de despesas por que passam os órgão públicos, bem como pela prestação de serviços executada pela empresa 
ao longo do contrato sem intercorrências. 

154047 1123 Material CONSUMO 6742 MÁSCARA SOLDADOR 217,14R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1124 Material CONSUMO 39519 SERRA COPO 522,90R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1125 Material CONSUMO 2151 BARRA DE ACO COM SECAO REDONDA 444,80R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.



154047 1126 Material CONSUMO 39519 SERRA COPO 121,44R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1127 Serviço CONTINUADO 15210 CANTINA  BAR  LANCHONETE  REFEICAO RAPIDA  RESTAURANTE 2.220.000,00R$                 NÃO 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino SuperiorAlta 03/02/2020 

O Restaurante Universitário é um órgão de apoio da UFPel à comunidade acadêmica, que tem a finalidade de produzir e fornecer refeições 
com padrão de qualidade e em condições higiênico-sanitárias adequadas e nutricionalmente balanceadas, com baixo custo para os usuários, 
contribuindo para a saúde e bem-estar e ainda dando suporte aos acadêmicos que estudam em horário integral e aos que se encontram em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica. Para tanto deve seguir as ações de controle higiênico-sanitários constantes no Decreto Estadual 
do Rio Grande do Sul, nº 23.430/1974, da RDC nº. 216, da ANVISA, da Portaria nº 78/2009 e Portaria nº 325/2010 da Secretaria de Saúde do 
Estado do Rio Grande do Sul. Ainda, devido a extinção de cargos que atuam diretamente no Restaurante Universitário, a UFPel não possui 
em seu quadro de servidores, pessoal necessário para a realização destes serviços,que são de imprescindível importância para a manutenção 
das atividades acadêmicas. Sendo assim, a administração da Fundação Universidade Federal de Pelotas objetiva permitir a exploração das 
áreas e dos serviços de Restaurante à empresa terceirizada através de processo licitatório.

154047 1128 Material CONSUMO 18465 FERRO DE SOLDAR 217,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1129 Material CONSUMO 18465 FERRO DE SOLDAR 700,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1130 Material CONSUMO 328338 ALICATE BICO 750,64R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1131 Material CONSUMO 354432 ALICATE BICO MEIA CANA RETO COM CORTE 1.904,54R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1132 Serviço CONTINUADO 15210 CANTINA  BAR  LANCHONETE  REFEICAO RAPIDA  RESTAURANTE 455.000,00R$                    NÃO 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino SuperiorAlta 03/02/2020 

O Restaurante Universitário é um órgão de apoio da UFPel à comunidade acadêmica, que tem a finalidade de produzir e fornecer refeições 
com padrão de qualidade e em condições higiênico-sanitárias adequadas e nutricionalmente
balanceadas, com baixo custo para os usuários, contribuindo para a saúde e bem-estar e ainda dando suporte aos
acadêmicos que estudam em horário integral e aos que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Para tanto deve seguir as ações de controle higiênico-sanitários constantes no Decreto Estadual do Rio Grande do Sul, nº
23.430/1974, da RDC nº. 216, da ANVISA, da Portaria nº 78/2009 e Portaria nº 325/2010 da Secretaria de Saúde do
Estado do Rio Grande do Sul. Ainda, devido a extinção de cargos que atuam diretamente no Restaurante Universitário, a UFPel não possui 
em
seu quadro de servidores, pessoal necessário para a realização destes serviços,que são de imprescindível importância
para a manutenção das atividades acadêmicas. Sendo assim, a administração da Fundação Universidade Federal de
Pelotas objetiva permitir a exploração das áreas e dos serviços de Restaurante à empresa terceirizada através de
processo licitatório.

154047 1133 Material CONSUMO 342366 ALICATE BICO 1.517,34R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1134 Material CONSUMO 275061 ALICATE DE CORTE 1.047,86R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1135 Material CONSUMO 331040 ALICATE PARA CLIMPAR 5.866,74R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1136 Material CONSUMO 307420 ALICATE DE PRESSÃO 721,38R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório



154047 1137 Serviço CONTINUADO 15210 CANTINA  BAR  LANCHONETE  REFEICAO RAPIDA  RESTAURANTE 214.500,00R$                    NÃO 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino SuperiorAlta 03/02/2020 

O Restaurante Universitário é um órgão de apoio da UFPel à comunidade acadêmica, que tem a finalidade de produzir e
fornecer refeições com padrão de qualidade e em condições higiênico-sanitárias adequadas e nutricionalmente
balanceadas, com baixo custo para os usuários, contribuindo para a saúde e bem-estar e ainda dando suporte aos
acadêmicos que estudam em horário integral e aos que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Para tanto deve seguir as ações de controle higiênico-sanitários constantes no Decreto Estadual do Rio Grande do Sul, nº
23.430/1974, da RDC nº. 216, da ANVISA, da Portaria nº 78/2009 e Portaria nº 325/2010 da Secretaria de Saúde do
Estado do Rio Grande do Sul. Ainda, devido a extinção de cargos que atuam diretamente no Restaurante Universitário, a UFPel não possui 
em
seu quadro de servidores, pessoal necessário para a realização destes serviços,que são de imprescindível importância
para a manutenção das atividades acadêmicas. Sendo assim, a administração da Fundação Universidade Federal de
Pelotas objetiva permitir a exploração das áreas e dos serviços de Restaurante à empresa terceirizada através de
processo licitatório.

154047 1138 Material CONSUMO 68934 ALICATE DESCASCAR FIO 2.008,60R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1139 Material CONSUMO 67024 ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS 1.303,30R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1140 Material CONSUMO 67024 ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS 150,88R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1141 Material CONSUMO 445372 ALICATE UNIVERSAL 1.518,80R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1142 Material CONSUMO 150453 ALICATE BOMBA D´ÁGUA 492,16R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1143 Material CONSUMO 75914 MANGUEIRA JARDIM 510,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1144 Material CONSUMO 151061 CORDA 642,72R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1145 Material CONSUMO 151061 CORDA 1.510,00R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1146 Material CONSUMO 32638 CORTADOR MANUAL TUBO 283,32R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório



154047 1147 Serviço CONTINUADO 15210 CANTINA  BAR  LANCHONETE  REFEICAO RAPIDA  RESTAURANTE 1.471.500,00R$                 NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 03/02/2020 

O Restaurante Universitário é um órgão de apoio da UFPel à comunidade acadêmica, que tem a finalidade de produzir e
fornecer refeições com padrão de qualidade e em condições higiênico-sanitárias adequadas e nutricionalmente
balanceadas, com baixo custo para os usuários, contribuindo para a saúde e bem-estar e ainda dando suporte aos
acadêmicos que estudam em horário integral e aos que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Para tanto deve seguir as ações de controle higiênico-sanitários constantes no Decreto Estadual do Rio Grande do Sul, nº
23.430/1974, da RDC nº. 216, da ANVISA, da Portaria nº 78/2009 e Portaria nº 325/2010 da Secretaria de Saúde do
Estado do Rio Grande do Sul. Ainda, devido a extinção de cargos que atuam diretamente no Restaurante Universitário, a UFPel não possui 
em
seu quadro de servidores, pessoal necessário para a realização destes serviços,que são de imprescindível importância
para a manutenção das atividades acadêmicas. Sendo assim, a administração da Fundação Universidade Federal de
Pelotas objetiva permitir a exploração das áreas e dos serviços de Restaurante à empresa terceirizada através de
processo licitatório.

154047 1148 Material CONSUMO 73865 CHAVE DE TESTE ELÉTRICO 875,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1149 Material CONSUMO 235330 JOGO BITS COM MARTELETE IMPACTO 738,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1150 Material CONSUMO 439066 CHAVE AJUSTÁVEL 547,44R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1151 Material CONSUMO 245481 CONJUNTO MANIFOLD 147,20R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório

154047 1152 Serviço CONTINUADO 4316 LOCACAO DE IMOVEL 233.832,96R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 18/01/2020 Espaço não disponível na instituição para abrigar o acervo do Museu Carlos Ritter.

154047 1153 Material CONSUMO 245481 CONJUNTO MANIFOLD 155,48R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1154 Material CONSUMO 343779 CONJUNTO FLANGEADOR 1.026,68R$                        NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1155 Material CONSUMO 345658 CONJUNTO FLANGEADOR 704,00R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1156 Material CONSUMO 445382 JOGO BITS COM MARTELETE IMPACTO 475,40R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1157 Material CONSUMO 150659 FERRAMENTA 129,60R$                            NÃO Média 01/06/2020 

A aquisição de ferramentas manuais e equipamentos de manutenção de uso geral se faz necessária devido ao volume de serviços 
executados pelas equipes de manutenção nos dispersos Campi que compõem a UFPEL. Ainda, em virtude do desgaste natural que ocorre 
devido ao uso constante dos equipamentos, justifica-se a abertura desse processo licitatório.

154047 1158 Serviço CONTINUADO 4316 LOCACAO DE IMOVEL 5.623.154,40R$                 NÃO 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino SuperiorAlta 11/08/2020 

proposta de locação do imóvel para nova casa do estudante possibilita à UFPel o incremento no atendimento do auxílio moradia em casa do 
estudante para 300 moradores, reduzindo o grande predomínio que ocorre na assistência na modalidade de bolsas, onde alunos contratam 
alugueis de moradia
direto no mercado imobiliário. 



154047 1159 Serviço CONTINUADO 4316 LOCACAO DE IMOVEL 491.227,80R$                    NÃO 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino SuperiorAlta 04/10/2020 

A Lei n° 12.711/2012 e o Decreto n° 7.824/2012, em especial, que define que "as instituições federais de educação poderão, por meio de 
políticas específicas
de ações afirmativas, instituir reservas de vagas suplementares ou de outra modalidade". Proposta foi aprovada pelo Conselho Coordenador 
do Ensino, da Pesquisa e da Extensão (COCEPE). A necessidade dos estudantes indígenas e quilombolas (cujo processo histórico, modos de 
vida e cultura escolar são diferentes) se instalarem adequadamente em Pelotas para darem inicio a sua formação acadêmica em nossa 
Universidade. 

154047 1160 Material CONSUMO 394405 ELETRODUTO 2.073,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1161 Material CONSUMO 336242 ELETRODUTO 681,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1162 Material CONSUMO 336242 ELETRODUTO 1.733,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1163 Material CONSUMO 261234 LUVA ELETRODUTO 161,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1164 Material CONSUMO 311889 LUVA ELETRODUTO 333,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1165 Material CONSUMO 311890 LUVA ELETRODUTO 410,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1166 Material CONSUMO 311885 LUVA ELETRODUTO 1.312,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1167 Material CONSUMO 391662 TERMINAL CABO 41,50R$                              NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1168 Material CONSUMO 269149 TERMINAL CABO 36,00R$                              NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1169 Material CONSUMO 409826 TERMINAL CABO 38,00R$                              NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1170 Material CONSUMO 392814 TERMINAL CABO 14,50R$                              NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1171 Material CONSUMO 392815 TERMINAL CABO 17,00R$                              NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1172 Material CONSUMO 429683 TERMINAL CABO 26,50R$                              NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).



154047 1173 Serviço CONTINUADO 27120 SERVICOS DE MANUTENCAO DE  EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DE DADOS E COMUTACAO TELEFONICA69.733,40R$                      NÃO Média 01/01/2020 

O atual sistema de telecomunicações da universidade possui implantados 5 (cinco) Centrais Telefônicas da marca ALCATEL-LUCENT modelo 
OminiPCX Enterprise, sendo estas responsáveis pela interligação de várias unidades da UFPel, resultando em uma redução de custos 
significativa, onde ao longo de 4 anos a economia supera o índice de 70%. Abaixo os números dos gastos com ligações nos últimos anos: 

 ANOTOTAL
 2018213.857,82
 2017312.140,71
 2016603.581,68
 2015763.092,27

O contrato de manutenção é fundamental para manter este complexo sistema de telecomunicações em funcionamento, onde somente uma 
empresa, com técnicos devidamente capacitados, poderá efetuar as devidas intervenções nos equipamentos e softwares, sendo que a 
Universidade Federal de Pelotas não possui em seu quadro de funcionários e nem de terceirizados profissionais com estas aptidões.
Desta forma, há uma necessidade de garantir a manutenção e expansão de equipamentos de comunicação, que hoje são imprescindíveis 
para o bom andamento das atividades acadêmicas e administrativas desta universidade.
Portanto, essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio 
público e mantê-lo funcionando, assim garantir níveis confiáveis de desempenho das centrais telefônicas, minimizar a probabilidade de 
interrupções de serviços, atender as especificações do fabricante, maximizar a vida útil dos equipamentos e recursos disponíveis, reduzir 
custos e prejuízos causados por indisponibilidade emergenciais, cujas recuperações são sempre mais custosas.

154047 1174 Material CONSUMO 260862 FITA ISOLANTE ELÉTRICA 143,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1175 Serviço CONTINUADO 27120 SERVICOS DE MANUTENCAO DE  EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DE DADOS E COMUTACAO TELEFONICA68.266,60R$                      NÃO Média 01/01/2020 

O atual sistema de telecomunicações da universidade possui implantados 5 (cinco) Centrais Telefônicas da marca ALCATEL-LUCENT modelo 
OminiPCX Enterprise, sendo estas responsáveis pela interligação de várias unidades da UFPel, resultando em uma redução de custos 
significativa, onde ao longo de 4 anos a economia supera o índice de 70%. Abaixo os números dos gastos com ligações nos últimos anos: 

 ANOTOTAL
 2018213.857,82
 2017312.140,71
 2016603.581,68
 2015763.092,27

O contrato de manutenção é fundamental para manter este complexo sistema de telecomunicações em funcionamento, onde somente uma 
empresa, com técnicos devidamente capacitados, poderá efetuar as devidas intervenções nos equipamentos e softwares, sendo que a 
Universidade Federal de Pelotas não possui em seu quadro de funcionários e nem de terceirizados profissionais com estas aptidões.
Desta forma, há uma necessidade de garantir a manutenção e expansão de equipamentos de comunicação, que hoje são imprescindíveis 
para o bom andamento das atividades acadêmicas e administrativas desta universidade.
Portanto, essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio 
público e mantê-lo funcionando, assim garantir níveis confiáveis de desempenho das centrais telefônicas, minimizar a probabilidade de 
interrupções de serviços, atender as especificações do fabricante, maximizar a vida útil dos equipamentos e recursos disponíveis, reduzir 
custos e prejuízos causados por indisponibilidade emergenciais, cujas recuperações são sempre mais custosas.

154047 1176 Material CONSUMO 226943 FITA ISOLANTE ELÉTRICA 143,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).



154047 1177 Serviço CONTINUADO 27120 SERVICOS DE MANUTENCAO DE  EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DE DADOS E COMUTACAO TELEFONICA35.600,00R$                      NÃO Média 01/01/2020 

O atual sistema de telecomunicações da universidade possui implantados 5 (cinco) Centrais Telefônicas da marca ALCATEL-LUCENT modelo 
OminiPCX Enterprise, sendo estas responsáveis pela interligação de várias unidades da UFPel, resultando em uma redução de custos 
significativa, onde ao longo de 4 anos a economia supera o índice de 70%. Abaixo os números dos gastos com ligações nos últimos anos: 

 ANOTOTAL
 2018213.857,82
 2017312.140,71
 2016603.581,68
 2015763.092,27

O contrato de manutenção é fundamental para manter este complexo sistema de telecomunicações em funcionamento, onde somente uma 
empresa, com técnicos devidamente capacitados, poderá efetuar as devidas intervenções nos equipamentos e softwares, sendo que a 
Universidade Federal de Pelotas não possui em seu quadro de funcionários e nem de terceirizados profissionais com estas aptidões.
Desta forma, há uma necessidade de garantir a manutenção e expansão de equipamentos de comunicação, que hoje são imprescindíveis 
para o bom andamento das atividades acadêmicas e administrativas desta universidade.
Portanto, essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio 
público e mantê-lo funcionando, assim garantir níveis confiáveis de desempenho das centrais telefônicas, minimizar a probabilidade de 
interrupções de serviços, atender as especificações do fabricante, maximizar a vida útil dos equipamentos e recursos disponíveis, reduzir 
custos e prejuízos causados por indisponibilidade emergenciais, cujas recuperações são sempre mais custosas.

154047 1178 Serviço CONTINUADO 27120 SERVICOS DE MANUTENCAO DE  EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DE DADOS E COMUTACAO TELEFONICA19.200,00R$                      NÃO Média 01/01/2020 

O atual sistema de telecomunicações da universidade possui implantados 5 (cinco) Centrais Telefônicas da marca ALCATEL-LUCENT modelo 
OminiPCX Enterprise, sendo estas responsáveis pela interligação de várias unidades da UFPel, resultando em uma redução de custos 
significativa, onde ao longo de 4 anos a economia supera o índice de 70%. Abaixo os números dos gastos com ligações nos últimos anos: 

 ANOTOTAL
 2018213.857,82
 2017312.140,71
 2016603.581,68
 2015763.092,27

O contrato de manutenção é fundamental para manter este complexo sistema de telecomunicações em funcionamento, onde somente uma 
empresa, com técnicos devidamente capacitados, poderá efetuar as devidas intervenções nos equipamentos e softwares, sendo que a 
Universidade Federal de Pelotas não possui em seu quadro de funcionários e nem de terceirizados profissionais com estas aptidões.
Desta forma, há uma necessidade de garantir a manutenção e expansão de equipamentos de comunicação, que hoje são imprescindíveis 
para o bom andamento das atividades acadêmicas e administrativas desta universidade.
Portanto, essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio 
público e mantê-lo funcionando, assim garantir níveis confiáveis de desempenho das centrais telefônicas, minimizar a probabilidade de 
interrupções de serviços, atender as especificações do fabricante, maximizar a vida útil dos equipamentos e recursos disponíveis, reduzir 
custos e prejuízos causados por indisponibilidade emergenciais, cujas recuperações são sempre mais custosas.

154047 1179 Material CONSUMO 226947 FITA ISOLANTE ELÉTRICA 143,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).



154047 1180 Serviço CONTINUADO 27120 SERVICOS DE MANUTENCAO DE  EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DE DADOS E COMUTACAO TELEFONICA13.733,40R$                      NÃO Média 01/01/2020 

O atual sistema de telecomunicações da universidade possui implantados 5 (cinco) Centrais Telefônicas da marca ALCATEL-LUCENT modelo 
OminiPCX Enterprise, sendo estas responsáveis pela interligação de várias unidades da UFPel, resultando em uma redução de custos 
significativa, onde ao longo de 4 anos a economia supera o índice de 70%. Abaixo os números dos gastos com ligações nos últimos anos: 

 ANOTOTAL
 2018213.857,82
 2017312.140,71
 2016603.581,68
 2015763.092,27

O contrato de manutenção é fundamental para manter este complexo sistema de telecomunicações em funcionamento, onde somente uma 
empresa, com técnicos devidamente capacitados, poderá efetuar as devidas intervenções nos equipamentos e softwares, sendo que a 
Universidade Federal de Pelotas não possui em seu quadro de funcionários e nem de terceirizados profissionais com estas aptidões.
Desta forma, há uma necessidade de garantir a manutenção e expansão de equipamentos de comunicação, que hoje são imprescindíveis 
para o bom andamento das atividades acadêmicas e administrativas desta universidade.
Portanto, essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio 
público e mantê-lo funcionando, assim garantir níveis confiáveis de desempenho das centrais telefônicas, minimizar a probabilidade de 
interrupções de serviços, atender as especificações do fabricante, maximizar a vida útil dos equipamentos e recursos disponíveis, reduzir 
custos e prejuízos causados por indisponibilidade emergenciais, cujas recuperações são sempre mais custosas.

154047 1181 Serviço CONTINUADO 27120 SERVICOS DE MANUTENCAO DE  EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DE DADOS E COMUTACAO TELEFONICA100.000,00R$                    NÃO Média 01/01/2020 

O atual sistema de telecomunicações da universidade possui implantados 5 (cinco) Centrais Telefônicas da marca ALCATEL-LUCENT modelo 
OminiPCX Enterprise, sendo estas responsáveis pela interligação de várias unidades da UFPel, resultando em uma redução de custos 
significativa, onde ao longo de 4 anos a economia supera o índice de 70%. Abaixo os números dos gastos com ligações nos últimos anos: 

 ANOTOTAL
 2018213.857,82
 2017312.140,71
 2016603.581,68
 2015763.092,27

O contrato de manutenção é fundamental para manter este complexo sistema de telecomunicações em funcionamento, onde somente uma 
empresa, com técnicos devidamente capacitados, poderá efetuar as devidas intervenções nos equipamentos e softwares, sendo que a 
Universidade Federal de Pelotas não possui em seu quadro de funcionários e nem de terceirizados profissionais com estas aptidões.
Desta forma, há uma necessidade de garantir a manutenção e expansão de equipamentos de comunicação, que hoje são imprescindíveis 
para o bom andamento das atividades acadêmicas e administrativas desta universidade.
Portanto, essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio 
público e mantê-lo funcionando, assim garantir níveis confiáveis de desempenho das centrais telefônicas, minimizar a probabilidade de 
interrupções de serviços, atender as especificações do fabricante, maximizar a vida útil dos equipamentos e recursos disponíveis, reduzir 
custos e prejuízos causados por indisponibilidade emergenciais, cujas recuperações são sempre mais custosas.

154047 1182 Serviço CONTINUADO 27120 SERVICOS DE MANUTENCAO DE  EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DE DADOS E COMUTACAO TELEFONICA19.200,00R$                      NÃO Média 01/01/2020 

O atual sistema de telecomunicações da universidade possui implantados 5 (cinco) Centrais Telefônicas da marca ALCATEL-LUCENT modelo 
OminiPCX Enterprise, sendo estas responsáveis pela interligação de várias unidades da UFPel, resultando em uma redução de custos 
significativa, onde ao longo de 4 anos a economia supera o índice de 70%. Abaixo os números dos gastos com ligações nos últimos anos: 

 ANOTOTAL
 2018213.857,82
 2017312.140,71
 2016603.581,68
 2015763.092,27

O contrato de manutenção é fundamental para manter este complexo sistema de telecomunicações em funcionamento, onde somente uma 
empresa, com técnicos devidamente capacitados, poderá efetuar as devidas intervenções nos equipamentos e softwares, sendo que a 
Universidade Federal de Pelotas não possui em seu quadro de funcionários e nem de terceirizados profissionais com estas aptidões.
Desta forma, há uma necessidade de garantir a manutenção e expansão de equipamentos de comunicação, que hoje são imprescindíveis 
para o bom andamento das atividades acadêmicas e administrativas desta universidade.
Portanto, essa contratação constitui-se na alternativa mais eficiente e eficaz para a Administração, na sua tarefa de zelar pelo patrimônio 
público e mantê-lo funcionando, assim garantir níveis confiáveis de desempenho das centrais telefônicas, minimizar a probabilidade de 
interrupções de serviços, atender as especificações do fabricante, maximizar a vida útil dos equipamentos e recursos disponíveis, reduzir 
custos e prejuízos causados por indisponibilidade emergenciais, cujas recuperações são sempre mais custosas.



154047 1183 Material CONSUMO 226949 FITA ISOLANTE ELÉTRICA 143,50R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1184 Material CONSUMO 226937 FITA ISOLANTE ELÉTRICA 4.640,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1185 Material CONSUMO 373680 LUMINÁRIA 5.540,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1186 Material CONSUMO 369356 LUMINÁRIA 8.516,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1187 Material CONSUMO 445154 PASSA FIO 586,60R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1188 Material CONSUMO 373703 LUMINÁRIA 2.190,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1189 Material CONSUMO 301155 CHAVE DE NIVEL 2.950,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1190 Material CONSUMO 441645 CHUVEIRO ELÉTRICO 59.830,00R$                      NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1191 Material CONSUMO 370513 ABRAÇADEIRA 74,00R$                              NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1192 Material CONSUMO 423354 ABRAÇADEIRA 57,00R$                              NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1193 Material CONSUMO 344544 ABRAÇADEIRA 46,00R$                              NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1194 Material CONSUMO 356165 ABRAÇADEIRA 155,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1195 Material CONSUMO 370512 ABRAÇADEIRA 150,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1196 Material CONSUMO 433288 ADAPTADOR CONDULETE 328,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1197 Material CONSUMO 329293 CATALISADOR 3.007,50R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1198 Material CONSUMO 30678 DILUENTE TINTA 4.401,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1199 Material CONSUMO 150842 REMOVEDOR FERRUGEM 3.609,90R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1200 Material CONSUMO 441907 TINTA ESMALTE 9.988,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1201 Material CONSUMO 394160 TINTA ESMALTE 2.816,70R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.



154047 1202 Material CONSUMO 341164 TINTA ESMALTE 3.080,10R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1203 Material CONSUMO 234810 TINTA ESMALTE 2.936,70R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1204 Material CONSUMO 313467 TINTA ESMALTE 2.390,60R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1205 Material CONSUMO 267402 TINTA ESMALTE 5.681,50R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1206 Material CONSUMO 291610 TINTA ESMALTE 5.755,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1207 Material CONSUMO 265940 TINTA ESMALTE 2.362,60R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1208 Material CONSUMO 345337 TINTA ESMALTE 6.115,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1209 Material CONSUMO 350849 TINTA ESMALTE 5.774,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1210 Material CONSUMO 331646 TINTA ESMALTE 5.886,50R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1211 Material CONSUMO 313467 TINTA ESMALTE 13.400,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1212 Material CONSUMO 226289 VERNIZ 3.301,20R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1213 Material CONSUMO 226325 VERNIZ 3.188,10R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1214 Material CONSUMO 62146 ZARCÃO 3.442,20R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.



154047 1215 Material CONSUMO 348558 TINTA ACRÍLICA 101.928,00R$                    NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1216 Material CONSUMO 356526 TINTA ACRÍLICA 105.435,00R$                    NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição de material de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1217 Material CONSUMO 337023 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 3.344,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1218 Material CONSUMO 323722 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 4.376,50R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1219 Material CONSUMO 337266 DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 3.857,00R$                        NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1220 Material CONSUMO 370512 ABRAÇADEIRA 150,00R$                            NÃO Média 03/02/2020 
A compra desse material é necessária para o atendimento das demandas de manutenção elétrica das unidades administrativas e acadêmicas 
da UFPel. Demandas que são registradas através do sistema de Ordens de Serviço (O.S.).

154047 1221 Serviço CONTINUADO 12920 ASSISTENCIA MEDICA - HOSPITALAR  DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAUDE  CONVÊNIO363.888,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 13/07/2020 

Considerando que Pelotas é uma cidade polo, prestando serviço de atenção à saúde em
uma região com uma população superior a 1.000.000 de habitantes e que o Hospital Espírita de
Pelotas, além de estar disponível para os usuários do SUS oriundos dos 22 municípios que
integram a 3ª Coordenadoria Regional da saúde, também recebe pacientes de outras
coordenadorias regionais;
Considerando que o Hospital Espírita de Pelotas possui um único serviço de urgência
e Emergência psiquiátrico destinado aos usuários do SUS da cidade de Pelotas;
- Considerando que o Hospital Espírita de Pelotas é o único hospital psiquiátrico
destinado aos usuários do SUS da cidade de Pelotas; capaz de atender às necessidades de um
programa de residência médica em psiquiatria, em função do número de leitos e da existencia
de emergência psiquiátrica;
Considerando que o Hospital Espírita de Pelotas serve de instrumento de
aperfeiçoamento profissional de todos os acadêmicos do curso de medicina da UFPel,

154047 1222 Serviço NÃO CONTINUADO 25470 SERVICO DE VISTORIA  VALIDACAO  CERTIFICACAO 17.600,00R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 08/02/2020 
Atendimento das necessidades de operações, autenticações, aprovações e autorizações em sistemas como SCDP e SIAPE conferindo 
legitimidade , confiabilidade e segurança no serviço público.

154047 1223 Material CONSUMO 395894 CONTROLADOR ACESSO 9.920,00R$                        NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 08/02/2020 
Atendimento das necessidades de operações, autenticações, aprovações e autorizações em sistemas como SCDP e SIAPE conferindo 
legitimidade , confiabilidade e segurança no serviço público.

154047 1224 Serviço CONTINUADO 15210 CANTINA  BAR  LANCHONETE  REFEICAO RAPIDA  RESTAURANTE 2.223.580,00R$                 NÃO 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino SuperiorAlta 06/03/2020 

O Restaurante Universitário é um órgão de apoio da UFPeI à comunidade acadêmica, que tem a finalidade de produzir e fornecer
refeições com padrão de qualidade e em condições higiênico-sanitárias adequadas e nutricionalmente balanceadas, com baixo custo
para os usuários, contribuindo para a saúde e bem estar e ainda dando suporte aos acadêmicos que estudam em horário integral, e aos
que se encontram em situação de vulnerabilidade sócio-econômica. Para tanto deve seguir as ações de controle higiênico-sanitários
constantes no Decreto Estadual do Rio Grande do Sul, n° 23.430/1974, bem como Portaria n° 78/2009 e Portaria n° 325/2010 da
Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul.
Ainda, devido a extinção dos cargos que atuam diretamente no restaurante, a UFPel atualmente não tem em seu quadro de servidores,
pessoal necessário para a realização deste serviço de imprescindível importância para a manutenção das atividades acadêmicas e
devido a isto a administração da FUNDAÇÃO UNI VERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, objetiva permitir a exploração do serviço de
Restaurante, visando, sobretudo oferecer opções de refeições para estudantes, servidores, visitantes na instituição bem como seus
empregados terceirizados. 



154047 1225 Serviço CONTINUADO 15210 CANTINA  BAR  LANCHONETE  REFEICAO RAPIDA  RESTAURANTE 2.497.248,00R$                 NÃO 4002 - Assistência ao Estudante de Ensino SuperiorAlta 06/03/2020 

O Restaurante Universitário é um órgão de apoio da UFPeI à comunidade acadêmica, que tem a finalidade de produzir e fornecer
refeições com padrão de qualidade e em condições higiênico-sanitárias adequadas e nutricionalmente balanceadas, com baixo custo
para os usuários, contribuindo para a saúde e bem estar e ainda dando suporte aos acadêmicos que estudam em horário integral, e aos
que se encontram em situação de vulnerabilidade sócio-econômica. Para tanto deve seguir as ações de controle higiênico-sanitários
constantes no Decreto Estadual do Rio Grande do Sul, n° 23.430/1974, bem como Portaria n° 78/2009 e Portaria n° 325/2010 da
Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul.
Ainda, devido a extinção dos cargos que atuam diretamente no restaurante, a UFPel atualmente não tem em seu quadro de servidores,
pessoal necessário para a realização deste serviço de imprescindível importância para a manutenção das atividades acadêmicas e
devido a isto a administração da FUNDAÇÃO UNI VERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, objetiva permitir a exploração do serviço de
Restaurante, visando, sobretudo oferecer opções de refeições para estudantes, servidores, visitantes na instituição bem como seus
empregados terceirizados. 

154047 1227 Material CONSUMO 193590 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 144.000,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 17/03/2020 
Garantir o fornecimento de energia elétrica ininterrupta aos prédios localizados nos Campi do Capão do Leão e Pelotas para suprir
eventuais panes na rede elétrica de alta ou de baixa tensão.

154047 1228 Serviço CONTINUADO 17990 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 361.128,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 29/01/2020 

A manutenção do serviço é essencial pois a grande vantagem é possuir sempre equipamentos atualizados e principalmente suporte e 
manutenção ágeis, além da qualidade dos suprimentos (uso de tonners originais). É ocorrência frequente de casos frequentes na instituição 
onde: (1) dificuldade de manutenção em caso de avarias; (2) uso de tonners compatíveis (com baixa qualidade); (3) melhor controle de 
gastos de impressão; entre outros. Além disso, uma das grandes vantagens é o uso de impressoras de alto volume e rendimento. As 
impressoras multifuncionais possuem grande facilidade de digitalização (em alto volume) nos padrões exigidos para uso no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI).

154047 1229 Serviço CONTINUADO 17990 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 47.445,60R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 29/01/2020 

A manutenção do serviço é essencial pois a grande vantagem é possuir sempre equipamentos atualizados e principalmente suporte e 
manutenção ágeis, além da qualidade dos suprimentos (uso de tonners originais). É ocorrência frequente de casos frequentes na instituição 
onde: (1) dificuldade de manutenção em caso de avarias; (2) uso de tonners compatíveis (com baixa qualidade); (3) melhor controle de 
gastos de impressão; entre outros. Além disso, uma das grandes vantagens é o uso de impressoras de alto volume e rendimento. As 
impressoras multifuncionais possuem grande facilidade de digitalização (em alto volume) nos padrões exigidos para uso no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI).

154047 1230 Serviço CONTINUADO 17990 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 72.973,80R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 29/01/2020 

A manutenção do serviço é essencial pois a grande vantagem é possuir sempre equipamentos atualizados e principalmente suporte e 
manutenção ágeis, além da qualidade dos suprimentos (uso de tonners originais). É ocorrência frequente de casos frequentes na instituição 
onde: (1) dificuldade de manutenção em caso de avarias; (2) uso de tonners compatíveis (com baixa qualidade); (3) melhor controle de 
gastos de impressão; entre outros. Além disso, uma das grandes vantagens é o uso de impressoras de alto volume e rendimento. As 
impressoras multifuncionais possuem grande facilidade de digitalização (em alto volume) nos padrões exigidos para uso no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI).

154047 1231 Serviço CONTINUADO 17990 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 38.728,80R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorMédia 29/01/2020 

A manutenção do serviço é essencial pois a grande vantagem é possuir sempre equipamentos atualizados e principalmente suporte e 
manutenção ágeis, além da qualidade dos suprimentos (uso de tonners originais). É ocorrência frequente de casos frequentes na instituição 
onde: (1) dificuldade de manutenção em caso de avarias; (2) uso de tonners compatíveis (com baixa qualidade); (3) melhor controle de 
gastos de impressão; entre outros. Além disso, uma das grandes vantagens é o uso de impressoras de alto volume e rendimento. As 
impressoras multifuncionais possuem grande facilidade de digitalização (em alto volume) nos padrões exigidos para uso no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI).

154047 1232 Serviço CONTINUADO 17990 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 60.645,00R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 29/01/2020 

A manutenção do serviço é essencial pois a grande vantagem é possuir sempre equipamentos atualizados e principalmente suporte e 
manutenção ágeis, além da qualidade dos suprimentos (uso de tonners originais). É ocorrência frequente de casos frequentes na instituição 
onde: (1) dificuldade de manutenção em caso de avarias; (2) uso de tonners compatíveis (com baixa qualidade); (3) melhor controle de 
gastos de impressão; entre outros. Além disso, uma das grandes vantagens é o uso de impressoras de alto volume e rendimento. As 
impressoras multifuncionais possuem grande facilidade de digitalização (em alto volume) nos padrões exigidos para uso no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI).



154047 1233 Material CONSUMO 130354 ´SERVIDOR IMPRESSÃO´ 43.200,00R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 29/01/2020 

A manutenção do serviço é essencial pois a grande vantagem é possuir sempre equipamentos atualizados e principalmente suporte e 
manutenção ágeis, além da qualidade dos suprimentos (uso de tonners originais). É ocorrência frequente de casos frequentes na instituição 
onde: (1) dificuldade de manutenção em caso de avarias; (2) uso de tonners compatíveis (com baixa qualidade); (3) melhor controle de 
gastos de impressão; entre outros. Além disso, uma das grandes vantagens é o uso de impressoras de alto volume e rendimento. As 
impressoras multifuncionais possuem grande facilidade de digitalização (em alto volume) nos padrões exigidos para uso no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI).

154047 1234 Material CONSUMO 130354 ´SERVIDOR IMPRESSÃO´ 7.200,00R$                        NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 29/01/2020 

A manutenção do serviço é essencial pois a grande vantagem é possuir sempre equipamentos atualizados e principalmente suporte e 
manutenção ágeis, além da qualidade dos suprimentos (uso de tonners originais). É ocorrência frequente de casos frequentes na instituição 
onde: (1) dificuldade de manutenção em caso de avarias; (2) uso de tonners compatíveis (com baixa qualidade); (3) melhor controle de 
gastos de impressão; entre outros. Além disso, uma das grandes vantagens é o uso de impressoras de alto volume e rendimento. As 
impressoras multifuncionais possuem grande facilidade de digitalização (em alto volume) nos padrões exigidos para uso no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI).

154047 1235 Material CONSUMO 130354 ´SERVIDOR IMPRESSÃO´ 12.000,00R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 29/01/2020 

A manutenção do serviço é essencial pois a grande vantagem é possuir sempre equipamentos atualizados e principalmente suporte e 
manutenção ágeis, além da qualidade dos suprimentos (uso de tonners originais). É ocorrência frequente de casos frequentes na instituição 
onde: (1) dificuldade de manutenção em caso de avarias; (2) uso de tonners compatíveis (com baixa qualidade); (3) melhor controle de 
gastos de impressão; entre outros. Além disso, uma das grandes vantagens é o uso de impressoras de alto volume e rendimento. As 
impressoras multifuncionais possuem grande facilidade de digitalização (em alto volume) nos padrões exigidos para uso no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI).

154047 1236 Material CONSUMO 130354 ´SERVIDOR IMPRESSÃO´ 46.800,00R$                      NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 29/01/2020 

A manutenção do serviço é essencial pois a grande vantagem é possuir sempre equipamentos atualizados e principalmente suporte e 
manutenção ágeis, além da qualidade dos suprimentos (uso de tonners originais). É ocorrência frequente de casos frequentes na instituição 
onde: (1) dificuldade de manutenção em caso de avarias; (2) uso de tonners compatíveis (com baixa qualidade); (3) melhor controle de 
gastos de impressão; entre outros. Além disso, uma das grandes vantagens é o uso de impressoras de alto volume e rendimento. As 
impressoras multifuncionais possuem grande facilidade de digitalização (em alto volume) nos padrões exigidos para uso no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI).

154047 1237 Material CONSUMO 130354 ´SERVIDOR IMPRESSÃO´ 100.800,00R$                    NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 29/01/2020 

A manutenção do serviço é essencial pois a grande vantagem é possuir sempre equipamentos atualizados e principalmente suporte e 
manutenção ágeis, além da qualidade dos suprimentos (uso de tonners originais). É ocorrência frequente de casos frequentes na instituição 
onde: (1) dificuldade de manutenção em caso de avarias; (2) uso de tonners compatíveis (com baixa qualidade); (3) melhor controle de 
gastos de impressão; entre outros. Além disso, uma das grandes vantagens é o uso de impressoras de alto volume e rendimento. As 
impressoras multifuncionais possuem grande facilidade de digitalização (em alto volume) nos padrões exigidos para uso no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI).

154047 1239 Material CONSUMO 262796 TUBO METALON 5.028,75R$                        NÃO Média 02/02/2020 
A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1240 Material CONSUMO 300731 TUBO METALON 5.678,25R$                        NÃO Média 02/02/2020 
A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1241 Material CONSUMO 360621 TUBO METALON 5.965,80R$                        NÃO Média 02/02/2020 
A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1242 Material CONSUMO 267039 TUBO METALON 3.529,80R$                        NÃO Média 02/02/2020 
A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1243 Material CONSUMO 257110 TUBO METALON 2.261,40R$                        NÃO Média 02/02/2020 
A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1244 Material CONSUMO 285934 TUBO METALON 5.977,80R$                        NÃO Média 02/02/2020 
A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1245 Material CONSUMO 406280 TUBO AÇO 10.599,00R$                      NÃO Média 02/02/2020 
A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.



154047 1246 Material CONSUMO 150580 CHAPA AÇO 6.895,50R$                        NÃO Média 02/02/2020 
A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1247 Material CONSUMO 111791 CHAPA GALVANIZADA 7.695,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 
A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1248 Material CONSUMO 296710 CANTONEIRA METAL FERROSO 1.514,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1249 Material CONSUMO 266338 CANTONEIRA METAL FERROSO 1.774,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1250 Material CONSUMO 260594 CANTONEIRA METAL FERROSO 2.168,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1251 Material CONSUMO 262866 CANTONEIRA METAL FERROSO 2.730,50R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1252 Material CONSUMO 266341 CANTONEIRA METAL FERROSO 7.824,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1253 Material CONSUMO 253443 FERRO CHATO 941,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1254 Material CONSUMO 253445 FERRO CHATO 1.254,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1255 Solução de TIC SERVIÇOS DE TIC 193590 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 2.019.572,16R$                 NÃO 20RK - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino SuperiorAlta 29/06/2020 

Atualizar e manter a sua infraestrutura tecnológica dentro de padrões definidos pelas normas que atendem ao cabeamento estruturados.
Essencialidade dos serviços, da função do provimento de
infraestrutura e de acesso aos sistemas informacionais externos e internos, impactando positivamente
nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela Universidade Federal de Pelotas.
A UFPel não dispõem de força de trabalho para a prestação dos serviços, objeto desta licitação, nos seus
quadros de pessoal. Portanto, justifica-se a contratação dos mesmos, tendo em vista ser uma atividade
cuja não realização compromete o fluxo dos trabalhos executados no âmbito da Instituição. 

154047 1256 Material CONSUMO 253444 FERRO CHATO 1.476,50R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1257 Material CONSUMO 253446 FERRO CHATO 1.757,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1258 Material CONSUMO 251304 FERRO CHATO 2.829,50R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1259 Material CONSUMO 264728 BARRA METAL FERROSO 2.535,50R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1260 Material CONSUMO 269259 FERRO CHATO 4.095,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1261 Material CONSUMO 317056 DOBRADIÇA 613,50R$                            NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.



154047 1262 Material CONSUMO 366235 DOBRADIÇA 639,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1263 Material CONSUMO 113220 DISCO CORTE 1.422,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1264 Material CONSUMO 213527 DISCO DESBASTE 1.146,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1265 Material CONSUMO 213878 DISCO CORTE 1.657,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1266 Material CONSUMO 240286 ESCOVA 207,90R$                            NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1267 Material CONSUMO 391480 LIXA 408,00R$                            NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1268 Material CONSUMO 262685 ELETRODO SOLDA 1.915,00R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1269 Material CONSUMO 219471 ELETRODO SOLDA 441,90R$                            NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1270 Material CONSUMO 360608 BARRA METAL FERROSO 3.115,50R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1271 Material CONSUMO 344606 BARRA METAL FERROSO 4.141,80R$                        NÃO Média 02/02/2020 

A aquisição destes materiais de uso comum prende-se ao fato de manter-se sempre vigentes os Pregões de materiais de uso contínuo nas 
manutenções gerais que ocorrem nos prédios do Campus Capão do Leão e Campi dispersos de Pelotas.

154047 1272 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 351066 TOMADA 23.240,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1273 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 129763 CABO REDE COMPUTADOR 6.980,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1274 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 129763 CABO REDE COMPUTADOR 12.430,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1275 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 129763 CABO REDE COMPUTADOR 8.840,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1276 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 129763 CABO REDE COMPUTADOR 14.440,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1278 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150159 PATCH PANEL 27.666,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1280 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150159 PATCH PANEL 23.981,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1281 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 108715 RÉGUA ELÉTRICA 4.940,80R$                        NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1282 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 11274 MEMÓRIA RAM 16.999,00R$                      NÃO Alta 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.



154047 1283 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 11274 MEMÓRIA RAM 6.998,00R$                        NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1284 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150347 DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 24.928,00R$                      NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1285 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150347 DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL 10.988,50R$                      NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1286 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 297526 BATERIA SELADA 5.591,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1287 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 129763 CABO REDE COMPUTADOR 8.656,50R$                        NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1288 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 129763 CABO REDE COMPUTADOR 18.850,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1289 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150980 ´TECLADO´ 1.500,00R$                        NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1290 Material CONSUMO 312973 TINTA ACRÍLICA 36.208,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1291 Material CONSUMO 251657 TINTA ACRÍLICA 39.462,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1292 Material CONSUMO 343092 TINTA ACRÍLICA 28.005,60R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1293 Material CONSUMO 348557 TINTA ACRÍLICA 77.984,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1294 Material CONSUMO 392119 TINTA ACRÍLICA 29.486,80R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1295 Material CONSUMO 397957 TINTA ACRÍLICA 64.174,50R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1296 Material CONSUMO 242497 TINTA ACRÍLICA 42.270,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1297 Material CONSUMO 297491 TINTA ACRÍLICA 87.336,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1298 Material CONSUMO 242492 TINTA ACRÍLICA 92.300,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.



154047 1299 Material CONSUMO 223466 TINTA ACRÍLICA 20.781,60R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1300 Material CONSUMO 349930 TINTA ACRÍLICA 90.452,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1301 Material CONSUMO 226802 TINTA BASE ÁGUA 48.661,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1302 Material CONSUMO 369777 TINTA ACRÍLICA 93.376,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1303 Material CONSUMO 150556 MASSA CORRIDA 2.478,90R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1304 Material CONSUMO 150556 MASSA CORRIDA 5.054,40R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1305 Material CONSUMO 150556 MASSA CORRIDA 1.750,50R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1306 Material CONSUMO 226585 BANDEJA PINTURA 2.194,50R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1307 Material CONSUMO 226585 BANDEJA PINTURA 1.632,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1308 Material CONSUMO 57525 PINCEL PINTURA PREDIAL 810,00R$                            NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1309 Material CONSUMO 57525 PINCEL PINTURA PREDIAL 2.322,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1310 Material CONSUMO 57525 PINCEL PINTURA PREDIAL 2.560,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1311 Material CONSUMO 70106 CABO ROLO DE PINTURA 1.620,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.



154047 1312 Material CONSUMO 30791 ROLO PINTURA PREDIAL 1.166,50R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1313 Material CONSUMO 30791 ROLO PINTURA PREDIAL 661,50R$                            NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1314 Material CONSUMO 30791 ROLO PINTURA PREDIAL 823,50R$                            NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1315 Material CONSUMO 30791 ROLO PINTURA PREDIAL 2.734,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1316 Material CONSUMO 30791 ROLO PINTURA PREDIAL 3.199,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1317 Material CONSUMO 30791 ROLO PINTURA PREDIAL 1.207,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1318 Material CONSUMO 30791 ROLO PINTURA PREDIAL 8.374.848,69R$                 NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1319 Material CONSUMO 442121 SOLUÇÃO 2.519,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1320 Material CONSUMO 242292 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO 8.044,20R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1321 Material CONSUMO 242293 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO 7.911,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1322 Material CONSUMO 306728 AÇÚCAR 9.201,00R$                        NÃO Média 04/03/2020 A aquisição de Gêneros Alimentícios visa suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1323 Material CONSUMO 278920 ADOÇANTE 780,00R$                            NÃO Média 04/03/2020 A aquisição de Gêneros Alimentícios visa suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1324 Material CONSUMO 244126 CAFÉ 26.436,00R$                      NÃO Média 04/03/2020 A aquisição de Gêneros Alimentícios visa suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1325 Material CONSUMO 237589 COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ 1.605,00R$                        NÃO Média 04/03/2020 A aquisição de Gêneros Alimentícios visa suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1326 Material CONSUMO 380323 COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ 2.045,00R$                        NÃO Média 04/03/2020 A aquisição de Gêneros Alimentícios visa suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1327 Material CONSUMO 250693 COPO DESCARTÁVEL 380,00R$                            NÃO Média 04/03/2020 A aquisição de Gêneros Alimentícios visa suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1328 Material CONSUMO 242293 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO 7.911,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1329 Material CONSUMO 45080 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO 7.335,90R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.



154047 1330 Material CONSUMO 286603 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO 11.554,20R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1331 Material CONSUMO 286604 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO 11.458,50R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1332 Material CONSUMO 45080 TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO 9.761,10R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1333 Material CONSUMO 111368 TINTA ACRÍLICA 30.645,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1334 Material CONSUMO 30724 TINTA ESMALTE 1.430,10R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1335 Material CONSUMO 10910 MADEIRA CONSTRUÇÃO 21.582,50R$                      NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1336 Material CONSUMO 30724 TINTA ESMALTE 3.474,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1337 Material CONSUMO 226202 TINTA ESMALTE 3.344,40R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1338 Material CONSUMO 139416 CAIBRO 35.361,60R$                      NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1339 Material CONSUMO 213808 LIXA 1.200,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1340 Material CONSUMO 213811 LIXA 1.260,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1341 Material CONSUMO 139416 CAIBRO 17.841,60R$                      NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1342 Material CONSUMO 213815 LIXA 1.150,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1343 Material CONSUMO 139416 CAIBRO 30.528,00R$                      NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1344 Material CONSUMO 388437 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA CANON 4.305,30R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1345 Material CONSUMO 139416 CAIBRO 8.049,60R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1346 Material CONSUMO 387261 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA CANON 3.642,24R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1347 Material CONSUMO 213810 LIXA 1.150,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.



154047 1348 Material CONSUMO 388435 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA CANON 2.991,10R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1349 Material CONSUMO 11002 PLACA COMPENSADO 2.800,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1350 Material CONSUMO 254428 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 3.080,40R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1351 Material CONSUMO 213816 LIXA 1.150,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1352 Material CONSUMO 342221 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 2.101,50R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1353 Material CONSUMO 213809 LIXA 1.150,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1354 Material CONSUMO 338030 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 1.171,95R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1355 Material CONSUMO 150250 DOBRADIÇA 294,80R$                            NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1356 Material CONSUMO 213812 LIXA 1.150,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1357 Material CONSUMO 213813 LIXA 1.390,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1358 Material CONSUMO 224561 LIXA 4.230,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1359 Material CONSUMO 150250 DOBRADIÇA 406,80R$                            NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1360 Material CONSUMO 224562 LIXA 4.540,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1361 Material CONSUMO 150250 DOBRADIÇA 570,00R$                            NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1362 Material CONSUMO 338028 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 1.549,95R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1363 Material CONSUMO 224772 LIXA 4.273,40R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1364 Material CONSUMO 224776 LIXA 4.540,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1365 Material CONSUMO 412316 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 1.143,45R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1366 Material CONSUMO 395433 FECHADURA 2.205,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1367 Material CONSUMO 231492 LIXA 815,00R$                            NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1368 Material CONSUMO 232463 LIXA 1.600,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.



154047 1369 Material CONSUMO 231507 LIXA 1.625,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1370 Material CONSUMO 231508 LIXA 1.625,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1371 Material CONSUMO 294942 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 4.064,25R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1372 Material CONSUMO 239411 LIXA 1.625,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1373 Material CONSUMO 395433 FECHADURA 3.235,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1374 Material CONSUMO 338204 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 8.205,00R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1375 Material CONSUMO 239411 LIXA 4.997,60R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1376 Material CONSUMO 30724 TINTA ESMALTE 3.939,30R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1377 Material CONSUMO 239409 LIXA 4.195,00R$                        NÃO Alta 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1378 Material CONSUMO 10162 FECHADURA 2.531,50R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1379 Material CONSUMO 239415 LIXA 4.195,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1380 Material CONSUMO 10162 FECHADURA 2.233,50R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1381 Material CONSUMO 239416 LIXA 4.104,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1382 Material CONSUMO 239327 LIXA 17.350,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1383 Material CONSUMO 10162 FECHADURA 2.383,50R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1384 Material CONSUMO 10162 FECHADURA 1.881,50R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1385 Material CONSUMO 312210 CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK 9.911,60R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1386 Material CONSUMO 339531 CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG 1.256,82R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1387 Material CONSUMO 417879 CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER 43.467,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1388 Material CONSUMO 320709 CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK 10.468,50R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1389 Material CONSUMO 354247 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON 799,00R$                            NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1390 Material CONSUMO 402036 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON 4.384,00R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1391 Material CONSUMO 388434 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA CANON 2.897,50R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1392 Material CONSUMO 388436 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA CANON 3.210,40R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1393 Material CONSUMO 388433 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA CANON 3.023,40R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.



154047 1394 Material CONSUMO 150252 GUARNIÇÃO 1.123,50R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1395 Material CONSUMO 446460 CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER 3.639,45R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1396 Material CONSUMO 441063 MARCO MADEIRA 4.850,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1397 Material CONSUMO 441063 MARCO MADEIRA 4.400,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1398 Material CONSUMO 290372 PLACA MADEIRA 7.758,50R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1399 Material CONSUMO 230255 TINTA INDUSTRIAL 34.246,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1400 Material CONSUMO 332053 PLACA MADEIRA 9.066,50R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1401 Material CONSUMO 251536 PLACA MADEIRA 7.694,50R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1402 Material CONSUMO 230255 TINTA INDUSTRIAL 33.409,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1403 Material CONSUMO 230255 TINTA INDUSTRIAL 322.209,00R$                    NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1404 Material CONSUMO 297965 PLACA MADEIRA 6.633,50R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1405 Material CONSUMO 230255 TINTA INDUSTRIAL 32.315,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1406 Material CONSUMO 150432 ESPÁTULA 1.513,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1407 Material CONSUMO 319787 PLACA MADEIRA 1.983,50R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1408 Material CONSUMO 150432 ESPÁTULA 1.056,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1409 Material CONSUMO 150432 ESPÁTULA 1.279,00R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1410 Material CONSUMO 273816 PORTA 2.240,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1411 Material CONSUMO 30848 BROXA PINTURA 1.666,50R$                        NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1412 Material CONSUMO 30848 BROXA PINTURA 998,00R$                            NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1413 Material CONSUMO 282043 PORTA 2.240,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.



154047 1414 Material CONSUMO 30848 BROXA PINTURA 865,50R$                            NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1415 Material CONSUMO 30848 BROXA PINTURA 865,50R$                            NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1416 Material CONSUMO 233986 TINTA ESMALTE 19.450,00R$                      NÃO Média 06/01/2020 

A aquisição destes materiais de pintura para uso na manutenção predial e pequenas reformas nas Unidades Acadêmicas e Administrativas da 
UFPel, considera-se como de fundamental importância frente às constantes demandas existentes para execução desses serviços. Neste 
sentido, é necessário manter-se sempre atualizados os pregões SRP destes materiais para que não venha a faltar e prejudicar o andamento 
dos serviços.

154047 1417 Material CONSUMO 291747 PORTA 2.240,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1418 Material CONSUMO 444432 PORTA 2.400,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1419 Material CONSUMO 10987 RODAPÉ 2.949,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1420 Material CONSUMO 337999 FITA BORDA 714,00R$                            NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1421 Material CONSUMO 358403 FITA BORDA 349,40R$                            NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1422 Material CONSUMO 389726 SARRAFO 6.625,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1423 Material CONSUMO 389727 SARRAFO 9.525,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1424 Material CONSUMO 244973 MADEIRA CONSTRUÇÃO 64.835,00R$                      NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1425 Material CONSUMO 331410 MADEIRA CONSTRUÇÃO 9.535,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1426 Material CONSUMO 107000 CANTONEIRA 594,00R$                            NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1427 Material CONSUMO 107000 CANTONEIRA 594,00R$                            NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1428 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 349849 ESTANTE RACK 8.052,00R$                        NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1429 Material CONSUMO 107000 CANTONEIRA 2.727,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1430 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 393277 PONTO DE ACESSO 81.348,00R$                      NÃO Alta 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1431 Material CONSUMO 111155 PVC - FORRO / REVESTIMENTO 845,10R$                            NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1432 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 393277 PONTO DE ACESSO 128.145,00R$                    NÃO Alta 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1433 Material CONSUMO 111155 PVC - FORRO / REVESTIMENTO 4.840,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1434 Material CONSUMO 343663 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON 1.120,80R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1435 Material CONSUMO 389844 CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK 43.467,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1436 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 393277 PONTO DE ACESSO 514.260,00R$                    NÃO Alta 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1437 Material CONSUMO 111155 PVC - FORRO / REVESTIMENTO 6.852,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1438 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 260859 SWITCH 266.556,80R$                    NÃO Alta 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1439 Material CONSUMO 111155 PVC - FORRO / REVESTIMENTO 2.623,00R$                        NÃO Média 05/03/2020 
A compra desses materiais é necessária para atendimento às contínuas demandas de manutenção e instalações nos Campi Pelotas e Capão 
do Leão.

154047 1440 Material CONSUMO 427891 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 4.001,80R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1441 Material CONSUMO 427892 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 3.923,00R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1442 Material CONSUMO 427893 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 4.257,40R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.



154047 1443 Material CONSUMO 427894 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 4.104,80R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1444 Material CONSUMO 335717 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 4.429,50R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1445 Material CONSUMO 398476 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 2.266,25R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1446 Material CONSUMO 236751 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 3.549,00R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1447 Material CONSUMO 276167 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 5.773,20R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1448 Material CONSUMO 264651 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 65.212,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1449 Material CONSUMO 310831 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 2.043,00R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1450 Material CONSUMO 311135 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 3.153,00R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1451 Material CONSUMO 335715 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 6.491,70R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1452 Material CONSUMO 372679 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 98.274,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1453 Material CONSUMO 438372 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 3.460,80R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1454 Material CONSUMO 433881 CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG 5.256,90R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1455 Material CONSUMO 385088 CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX 28.901,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1456 Material CONSUMO 349777 CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX 17.855,50R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1457 Material CONSUMO 392621 CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG 26.444,60R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1458 Material CONSUMO 393534 CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG 21.696,40R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1459 Material CONSUMO 408600 CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG 16.784,10R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1460 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 330635 SWITCH 274.528,50R$                    NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1461 Material CONSUMO 407331 CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG 50.940,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1462 Material CONSUMO 330079 CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER 54.123,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1463 Material CONSUMO 343943 CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA 29.418,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1464 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 276043 ESTABILIZADOR TENSÃO 45.800,50R$                      NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1465 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 252504 ESTABILIZADOR TENSÃO 47.781,50R$                      NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1466 Material CONSUMO 428078 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 23.551,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1467 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 453584 APARELHO TELEFÔNICO 23.369,00R$                      NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1468 Material CONSUMO 403427 CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER 13.420,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1469 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 453584 APARELHO TELEFÔNICO 16.232,70R$                      NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1470 Material CONSUMO 285116 CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK 11.408,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1471 Material CONSUMO 428078 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 20.744,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1472 Material CONSUMO 372378 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 3.664,40R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1473 Material CONSUMO 372488 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 5.581,35R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1474 Material CONSUMO 373462 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 1.720,80R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1475 Material CONSUMO 373463 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 2.615,00R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1476 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 382320 MÓDULO BATERIA 16.753,00R$                      NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1477 Material CONSUMO 343665 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON 1.053,40R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1478 Material CONSUMO 343661 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON 1.138,60R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1479 Material CONSUMO 360075 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON 977,00R$                            NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1480 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 413585 ESTABILIZADOR TENSÃO 22.511,85R$                      NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1481 Material CONSUMO 95036 CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA 3.201,00R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1482 Material CONSUMO 335480 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 8.493,60R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1483 Material CONSUMO 429607 UNIDADE IMAGEM 16.606,80R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1484 Material CONSUMO 427095 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK 3.157,50R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1485 Material CONSUMO 427096 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK 3.211,20R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1486 Material CONSUMO 283090 CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA 6.016,60R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1487 Material CONSUMO 407155 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON 3.999,00R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1488 Material CONSUMO 396468 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON 4.073,00R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1489 Material CONSUMO 396469 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA EPSON 3.962,00R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1490 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 362278 MÓDULO BATERIA 20.830,45R$                      NÃO Média 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1491 Material CONSUMO 307837 CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK 14.936,60R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1492 Material CONSUMO 424749 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 1.018,50R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.



154047 1493 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 443453 CONTROLADOR ACESSO 20.761,10R$                      NÃO Baixa 30/06/2020 

Esta contratação justifica-se devido à essencialidade dos serviços, da função do provimento de infraestrutura e de acesso aos sistemas 
informacionais externos e internos, impactando positivamente nos resultados a serem alcançados pelas atividades desenvolvidas pela 
Universidade Federal de Pelotas.

154047 1494 Material CONSUMO 322192 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 19.897,95R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1495 Material CONSUMO 355331 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 25.237,50R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1496 Material CONSUMO 355332 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 35.300,50R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1497 Material CONSUMO 355333 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 28.534,25R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1498 Material CONSUMO 355334 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 16.903,35R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1499 Material CONSUMO 316265 CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA XEROX 5.110,65R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1500 Material CONSUMO 429607 UNIDADE IMAGEM 26.935,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1501 Material CONSUMO 427093 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK 2.893,70R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1502 Material CONSUMO 427094 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK 3.867,10R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1503 Material CONSUMO 379124 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 11.860,50R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1504 Material CONSUMO 367214 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 4.144,40R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1505 Material CONSUMO 395648 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 43.403,40R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1506 Material CONSUMO 395649 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 47.127,60R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1507 Material CONSUMO 395650 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 46.040,40R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1508 Material CONSUMO 392016 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 30.522,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1509 Material CONSUMO 391618 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 3.349,60R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1510 Material CONSUMO 416089 CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG 41.002,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1511 Material CONSUMO 388617 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 14.183,00R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1512 Material CONSUMO 422737 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 15.775,20R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1513 Material CONSUMO 395647 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 76.700,40R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1514 Material CONSUMO 227848 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 1.996,40R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1515 Material CONSUMO 227851 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 1.552,50R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1516 Material CONSUMO 430823 CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER 9.132,75R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1517 Material CONSUMO 423588 REFIL RECARGA IMPRESSORA 1.521,90R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1518 Material CONSUMO 423590 REFIL RECARGA IMPRESSORA 1.663,20R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1519 Material CONSUMO 423591 REFIL RECARGA IMPRESSORA 1.619,10R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1520 Material CONSUMO 423589 REFIL RECARGA IMPRESSORA 3.055,50R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1521 Material CONSUMO 344892 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 6.263,70R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1522 Material CONSUMO 344899 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 11.608,40R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1523 Material CONSUMO 344900 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 12.237,20R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1524 Material CONSUMO 344902 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 12.237,20R$                      NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1525 Material CONSUMO 352856 CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP 1.725,55R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.
154047 1526 Material CONSUMO 390642 CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP 4.100,48R$                        NÃO Média 12/02/2020 A aquisição se faz necessária para suprir as necessidades de todas as Unidades da UFPEL.

154047 1527 Material CONSUMO 390473 LONA 27.180,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1528 Material CONSUMO 390473 LONA 57.020,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1529 Material CONSUMO 390473 LONA 37.800,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1530 Material CONSUMO 150293 PAINEL EXPOSITOR 2.208,81R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1531 Material CONSUMO 31003 ADESIVO USO GERAL 8.346,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1532 Material CONSUMO 31003 ADESIVO USO GERAL 12.975,60R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1533 Material CONSUMO 31003 ADESIVO USO GERAL 9.100,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1534 Material CONSUMO 31003 ADESIVO USO GERAL 4.642,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1535 Material CONSUMO 31003 ADESIVO USO GERAL 4.642,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1536 Material CONSUMO 150653 PLACA IDENTIFICAÇÃO 3.266,60R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.



154047 1537 Material CONSUMO 91162 CARTAO - POSTAL 3.520,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1538 Material CONSUMO 150881 ENVELOPE 1.960,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1539 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 235378 ´SERVIDOR ARQUIVO´ 763.680,00R$                    NÃO Média 30/06/2020 

A UFPel possui diversas aplicações que necessitam o armazenamento diário de dados, sejam arquivos digitais, registros (logs), máquinas 
virtuais, e-mails e etc. Cada aplicação possui características específicas para armazenamento, logo, dentre as aplicações disponibilizadas à 
comunidade interna e externa à UFPel, como principais serviços, pode-se citar o Cobalto (Sistema Integrado de Gestão), o SEI (Sistema 
Eletrônico de Informações), o Serviço de E-mail Institucional, DocsUFPel (Repositório de arquivos administrativos, estilo DropBox), 
Hospedagem de Sites, entre outros sistemas que foram institucionalizados e que num futuro próximo dependem de maior armazenamento 
para serem implantados.

154047 1540 Material CONSUMO 150598 BRINDE 26.493,60R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1541 Material CONSUMO 3948 CAMISETA 130.460,85R$                    NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1542 Material CONSUMO 32859 CANETA ESFEROGRÁFICA 10.198,98R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1543 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 131903 ´SERVIDOR DE REDE´ 1.091.437,10R$                 NÃO Alta 30/06/2020 

A UFPel possui diversas aplicações que necessitam de processamento e armazenamento diário de dados, sejam arquivos digitais, registros 
(logs), máquinas virtuais, e-mails e etc. Cada aplicação possui características específicas para armazenamento, logo, dentre as aplicações 
disponibilizadas à comunidade interna e externa à UFPel, como principais serviços, pode-se citar o Cobalto (Sistema Integrado de Gestão), o 
SEI (Sistema Eletrônico de Informações), o Serviço de E-mail Institucional, DocsUFPel (Repositório de arquivos administrativos, estilo 
DropBox), Hospedagem de Sites, entre outros sistemas que foram institucionalizados e que num futuro próximo dependem de maior 
armazenamento para serem implantados.

154047 1544 Material CONSUMO 368134 MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR 53.160,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1545 Material CONSUMO 150892 SACOLA 24.000,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Faz-se necessário o Registro de Preço para aquisição de material gráfico institucional, tendo em vista a crescente demanda por aquisição de 
material gráfico para atendimento das diversas atividades didático-pedagógicas da instituição.

154047 1546 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 66338 ´COMPUTADOR´ 1.012.500,00R$                 NÃO Média 30/06/2020 

A UFPEL é uma organização que possui 1476 docentes, 1337 técnicos administrativos e 20.240 discentes. A aquisição de equipamentos de 
tecnologia da informação como microcomputadores e notebooks são necessários para manutenção das atividades diárias tanto dos 
servidores como também do público discente. Para os servidores são imperdíveis para o cumprimento das suas atividades e competências. 
Para os discentes também são necessários para equipar laboratórios, bibliotecas e outros setores. Esta aquisição é necessária para 
manutenção do atual parque tecnológico em face dos desgaste natural dos atuais equipamentos em uso e também para possível ampliação. 
Pretende-se com esta aquisição o reaparelhamento do parque computacional existente mantendo o desempenho e qualidade os serviços 
públicos prestados à sociedade.

Visando uma economia em escala o a UFPel vem adotando práticas institucionais de planejamento de compras compartilhadas de bens de 
Tecnologia da Informação – TI, em conjunto com outras universidades federais gaúchas. Além disso, a contratação faz parte das ações 
estratégicas do PDTI 2017-2018 (Plano Diretor de Tecnologia da Informação).

154047 1547 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 66338 ´COMPUTADOR´ 282.500,00R$                    NÃO Média 30/06/2020 

A UFPEL é uma organização que possui 1476 docentes, 1337 técnicos administrativos e 20.240 discentes. A aquisição de equipamentos de 
tecnologia da informação como microcomputadores e notebooks são necessários para manutenção das atividades diárias tanto dos 
servidores como também do público discente. Para os servidores são imperdíveis para o cumprimento das suas atividades e competências. 
Para os discentes também são necessários para equipar laboratórios, bibliotecas e outros setores. Esta aquisição é necessária para 
manutenção do atual parque tecnológico em face dos desgaste natural dos atuais equipamentos em uso e também para possível ampliação. 
Pretende-se com esta aquisição o reaparelhamento do parque computacional existente mantendo o desempenho e qualidade os serviços 
públicos prestados à sociedade.

Visando uma economia em escala o a UFPel vem adotando práticas institucionais de planejamento de compras compartilhadas de bens de 
Tecnologia da Informação – TI, em conjunto com outras universidades federais gaúchas. Além disso, a contratação faz parte das ações 
estratégicas do PDTI 2017-2018 (Plano Diretor de Tecnologia da Informação).



154047 1548 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150699 ´MONITOR VÍDEO´ 75.000,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 

A UFPEL é uma organização que possui 1476 docentes, 1337 técnicos administrativos e 20.240 discentes. A aquisição de equipamentos de 
tecnologia da informação como microcomputadores e notebooks são necessários para manutenção das atividades diárias tanto dos 
servidores como também do público discente. Para os servidores são imperdíveis para o cumprimento das suas atividades e competências. 
Para os discentes também são necessários para equipar laboratórios, bibliotecas e outros setores. Esta aquisição é necessária para 
manutenção do atual parque tecnológico em face dos desgaste natural dos atuais equipamentos em uso e também para possível ampliação. 
Pretende-se com esta aquisição o reaparelhamento do parque computacional existente mantendo o desempenho e qualidade os serviços 
públicos prestados à sociedade.

Visando uma economia em escala o a UFPel vem adotando práticas institucionais de planejamento de compras compartilhadas de bens de 
Tecnologia da Informação – TI, em conjunto com outras universidades federais gaúchas. Além disso, a contratação faz parte das ações 
estratégicas do PDTI 2017-2018 (Plano Diretor de Tecnologia da Informação).

154047 1549 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 98191 ´MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK´ 300.000,00R$                    NÃO Média 30/06/2020 

A UFPEL é uma organização que possui 1476 docentes, 1337 técnicos administrativos e 20.240 discentes. A aquisição de equipamentos de 
tecnologia da informação como microcomputadores e notebooks são necessários para manutenção das atividades diárias tanto dos 
servidores como também do público discente. Para os servidores são imperdíveis para o cumprimento das suas atividades e competências. 
Para os discentes também são necessários para equipar laboratórios, bibliotecas e outros setores. Esta aquisição é necessária para 
manutenção do atual parque tecnológico em face dos desgaste natural dos atuais equipamentos em uso e também para possível ampliação. 
Pretende-se com esta aquisição o reaparelhamento do parque computacional existente mantendo o desempenho e qualidade os serviços 
públicos prestados à sociedade.

Visando uma economia em escala o a UFPel vem adotando práticas institucionais de planejamento de compras compartilhadas de bens de 
Tecnologia da Informação – TI, em conjunto com outras universidades federais gaúchas. Além disso, a contratação faz parte das ações 
estratégicas do PDTI 2017-2018 (Plano Diretor de Tecnologia da Informação).

154047 1550 Material CONSUMO 232165 PAPEL SULFITE 2.609,70R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1551 Material CONSUMO 246241 PAPEL SULFITE 5.399,40R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1552 Material CONSUMO 380776 PAPEL COUCHÊ 5.025,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1553 Serviço CONTINUADO 8729 PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA  RECEPCAO 8.759.589,00R$                 NÃO Alta 01/01/2020 

Devido à extinção do cargo de agente de portaria dos quadros efetivos da União é necessária a contratação de empresa especializada na 
prestação desses serviços para auxiliar na preservação do patrimônio público da UFPEL através do controle do fluxo de pessoas e veículos 
nas áreas dos prédios e de circulação externa dos seus Campi.

154047 1554 Serviço CONTINUADO 24015 SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 5.624.771,16R$                 NÃO Alta 01/01/2020 

A UFPel possui, atualmente, unidades acadêmicas, administrativas e centros de pesquisa distribuídos nas cidades de Pelotas, Capão do Leão, 
Pinheiro Machado e Eldorado do Sul.  Destaca-se que houve um aumento dessas unidades desde a adesão desta Universidade ao Programa 
REUNI. Além disso, a UFPel conta com 26 servidores ocupantes do cargo de Vigilante em seu quadro permanente e não há, desde 1998, a 
perspectiva da realização de concurso público para o provimento de novos servidores dessa categoria funcional, motivo pelo qual, desde o 
ano de 2008, a UFPEL tem promovido a preservação do seu patrimônio por meio dos contratos de terceirização

154047 1555 Serviço CONTINUADO 25143 SERVICO DE ADESTRAMENTO E TRATADOR DE ANIMAIS 20,00R$                              NÃO Alta 01/01/2020 xxxxx

154047 1556 Serviço CONTINUADO 25631 AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 521.854,44R$                    NÃO Alta 01/01/2020 

A Agência de Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim – ALM é um órgão suplementar da UFPEL ligado ao Gabinete do Reitor e tem como 
responsabilidade, baseado no Decreto n° 1.148, de 26 de maio de 1994, que transfere para a Fundação Universidade Federal de Pelotas, o 
acervo técnico cientifico, os bens patrimoniais e os projetos vinculados ao plano de Desenvolvimento Integrado da Bacia da Lagoa Mirim, 
administrar, operar e manter com funcionamento adequado e com devida confiabilidade a operação da Barragem-eclusa do Canal São 
Gonçalo.
A contratação de serviços de operação e manutenção da Barragem-eclusa  justifica-se pela não disponibilidade de pessoal especializado em 
operação e manutenção desse tipo de estrutura de barragem-eclusa, no quadro permanente da UFPel, tornando inviável a funcionalidade, 
mantenabilidade e confiabilidade do sistema.



154047 1557 Serviço CONTINUADO 5380 PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 5.551.037,40R$                 NÃO Alta 01/01/2020 

O presente certame licitatório surge como providência necessária, imprescindível e urgente, em observância ao princípio da continuidade da 
prestação de serviços e do interesse público. Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam 
atender à necessidade pública de forma permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do 
patrimônio público ou o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a 
prestação de um serviço público ou o cumprimento da missão institucional.Texto incluído pelo Art. 15 da Instrução Normativa nº 05, de 
26/05/2017. Devido à necessidade de serviços contínuos realizados pelo Núcleo de Transporte, faz-se necessário a contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de motorista, mecânico, lavador e supervisor; O Núcleo de Transporte, consoante às necessidades de 
ampliação do número de motoristas nesta instituição em razão do acréscimo de demanda das Unidades Acadêmicas e Administrativas e a 
necessidade de inclusão do montante de Horas Extraordinárias, Horas Noturnas, Diárias e Tempo de Espera no valor global do contrato, 
inclusive atualização de valores, apresenta a necessidade de contratação de motoristas por postos de trabalho, para atender as demandas da 
Universidade, reduzindo custos e aumentando o controle e gestão sobre o serviço prestado.  Ainda a adequação à nova legislação referente 
ao exercício da profissão de motorista tem sido tarefa complexa, pois cabe o entendimento da matéria quanto à jornada de trabalho dos 
motoristas, inclusive em viagem, quanto à possibilidade de revezamento de motoristas e tempo de espera.

154047 1558 Serviço CONTINUADO 25194 SERVICO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 9.119.155,80R$                 NÃO Alta 01/01/2020 

O presente certame licitatório surge como providência necessária, imprescindível e urgente, em observância ao princípio da continuidade da 
prestação de serviços e do interesse público.
Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma 
permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das 
atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o 
cumprimento da missão institucional. Texto incluído pelo Art. 15 da Instrução Normativa nº 05, de 26/05/2017 5.3. Devido à necessidade de 
serviços contínuos de limpeza e conservação da estrutura dos Campi da UFPel nos municípios de Pelotas e Capão do Leão, faz-se necessário 
a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Limpeza; 5.4. Considerando que a atual empresa CONTRATADA (Click 
Serviços Especializados de Mão de Obra Ltda.) manifestou que não deseja realizar a renovação contratual através de Termo Aditivo ao 
contrato nº 25/2015;
A Superintendência de Infraestrutura, consoante às necessidades de adequação dos serviços de limpeza aos espaços da instituição em razão 
dos acréscimos e supressões de prédios que abrigam as Unidades Acadêmicas e Administrativas e a necessidade de atualização de valores, 
apresenta a necessidade de contratação de Serviços de Limpeza, para atender as demandas da Universidade, reduzindo custos e 
aumentando o controle e gestão sobre o serviço prestado.



154047 1559 Serviço CONTINUADO 25631 AUXILIAR DE SERVICOS TECNICOS 12.419.711,20R$               NÃO Alta 01/01/2020 

Os serviços prestados de forma contínua são aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender à necessidade pública de forma 
permanente e contínua, por mais de um exercício financeiro, assegurando a integridade do patrimônio público ou o funcionamento das 
atividades finalísticas do órgão ou entidade, de modo que sua interrupção possa comprometer a prestação de um serviço público ou o 
cumprimento da missão institucional. Texto incluído pelo Art. 15 da Instrução Normativa nº 05, de 26/05/2017;
Considerando a imprescindibilidade de serviços contínuos ligados à manutenção predial e de áreas externas, estas atividades atualmente 
lotadas na Coordenação Geral de Manutenção da Superintendência de Infraestrutura da Pró-Reitoria Administrativa, faz-se necessária a 
contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DE ÁREAS EXTERNAS.
A Coordenação Geral de Manutenção da Superintendência de Infraestrutura da Pró-Reitoria Administrativa, consoante às necessidades de 
adequação dos serviços prestados nesta instituição em razão do acréscimo de demanda das Unidades Acadêmicas e Administrativas e a 
necessidade de inclusão do montante de Horas Extraordinárias e Horas Noturnas no valor global do contrato, inclusive atualização dos 
profissionais e de valores contratuais, apresenta a necessidade de contratação de profissionais por postos de trabalho específicos, para 
atender as demandas da Universidade, reduzindo custos e aumentando o controle e gestão sobre o serviço prestado;
Ainda, a adequação à nova legislação referente ao exercício da profissão tem sido tarefa complexa, pois cabe o 
 entendimento da matéria quanto à jornada de trabalho dos profissionais, inclusive quanto à possibilidade de compensação de jornadas 
trabalhadas aos sábados e domingos ou fora da jornada normal de
trabalho, conforme CLT e Convenções Coletivas de Trabalho vigentes;
Os cargos efetivos de carreira existentes na Universidade encontram-se em processo de extinção nos órgãos públicos federais, e são 
atualmente ocupados por um número reduzido de servidores do quadro permanente da UFPel, muito distante da necessidade mínima 
requerida pela Universidade, bem como a iminência de aposentadoria de grande parte desses colaboradores;
O presente certame licitatório surge como providência necessária, imprescindível e urgente, em observância ao princípio da continuidade da 
prestação de serviços e do interesse público, tendo em vista que a vigência do Contrato nº 022/2013 expira em 01/12/2018 (atual prestação 
de serviços continuados de manutenção predial e de áreas externas; Processo nº 23110.027122/2018-39);
Considerando que a UFPel preparou e publicou processo licitatório para contratação de nova empresa para prestação de serviços gerais, 
conforme processo 23110.027122/2018-39, pregão eletrônico 57/2018, cuja abertura ocorreu em 11/07/2018, teve 19 empresas 
participando da licitação, e que o processo encontra-se revogado devido a inconsistências no edital, reconhecidas pela administração, 
consequentemente há necessidade de publicação de nova licitação;
Considerando a imprescindibilidade dos serviços em questão, para fins de manutenção do funcionamento normal da Universidade, uma vez 
que a interrupção dos serviços prestados neste tipo de contrato pode ensejar possíveis riscos à integridade física da comunidade acadêmica, 
tais como ocorrências ligadas à manutenção elétrica (curto-circuito, falhas de instalação de equipamentos...), hidráulica (falta de água, 
infiltrações...), de ordem estrutural contenções, reparos em alvenaria...), ambiental (coleta de lixo), dentre outros serviços que não podem 
ser 
 interrompidos sob pena de prejuízo à instituição, podendo levar à eventual paralisação de determinadas atividades (até mesmo 
acadêmicas);
Considerando a necessidade de qualidade e coesão nos serviços prestados nos prédios da Universidade, em grande parte prédios antigos e 

154047 1560 Material CONSUMO 391965 PAPEL COUCHÊ 3.825,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1561 Material CONSUMO 275578 PAPEL SUPER BOND 2.850,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1562 Material CONSUMO 275579 PAPEL SUPER BOND 2.850,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1563 Material CONSUMO 277532 PAPEL SUPER BOND 2.850,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1564 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 411603 ARAME SOLDA 117,98R$                            NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.
154047 1565 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 257223 CIRCUITO INTEGRADO 550,00R$                            NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.
154047 1566 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 393375 DIODO RETIFICADOR 32,00R$                              NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.
154047 1567 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 393375 DIODO RETIFICADOR 27,00R$                              NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.
154047 1568 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 238734 CAPACITOR 36,00R$                              NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.
154047 1569 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 271703 CAPACITOR 625,00R$                            NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.

154047 1570 Material CONSUMO 278772 CAPA ENCADERNAÇÃO 157,20R$                            NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1571 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 341070 BATERIA - COMPUTADOR 590,00R$                            NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.
154047 1572 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 368322 ISOLANTE TÉRMICO 355,00R$                            NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.
154047 1573 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 297450 DESENGRIMPANTE 378,00R$                            NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.

154047 1574 Material CONSUMO 278801 CAPA ENCADERNAÇÃO 185,40R$                            NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1575 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 292532 CABO EXTENSOR 1.190,00R$                        NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.

154047 1576 Material CONSUMO 202767 ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 159,80R$                            NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1577 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 297450 DESENGRIMPANTE 59,80R$                              NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.
154047 1578 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 297450 DESENGRIMPANTE 189,00R$                            NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.

154047 1579 Material CONSUMO 324041 ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 147,50R$                            NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1580 Material CONSUMO 230780 PAPEL A3 10.900,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1581 Material CONSUMO 271479 PAPEL A4 16.800,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.



154047 1581 Material CONSUMO 271479 PAPEL A4 16.800,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1582 Material CONSUMO 271479 PAPEL A4 16.800,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1582 Material CONSUMO 271479 PAPEL A4 16.800,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1582 Material CONSUMO 271479 PAPEL A4 16.800,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1582 Material CONSUMO 271479 PAPEL A4 16.800,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1583 Material CONSUMO 232461 ESPIRAL ENCADERNAÇÃO 39,95R$                              NÃO Média 30/06/2020 
Necessário para confecção de materiais gráficos da Universidade Federal de Pelotas, tais como cartazes, folders, flyers, blocos, crachás, 
capas, pastas, certificados, formulários, diplomas e impressos em geral.

154047 1584 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 440097 PINCEL 420,00R$                            NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.

154047 1585 Serviço CONTINUADO 25143 SERVICO DE ADESTRAMENTO E TRATADOR DE ANIMAIS 2.191.757,40R$                 NÃO Alta 01/01/2020 

Os serviços de Tratadores de Animais utilizados pelo Núcleo de Reabilitação da Fauna Silvestre e Centro de Triagem de Animais Silvestres 
(NURFS-CETAS), pelo Hospital de Clínicas Veterinárias (HCV) e Centro Agropecuário' da Palma (CAP) atendem as demandas da Comunidade 
Científica referente ao ensino, pesquisa, prestação de serviços e extensão no âmbito interno (Institucional) e externo 
(Municipal/Estadual/Federal) na área de animais silvestres, domésticos e de. produção. Hoje,, além de atender as necessidades dó tripé 
Ensino/Pesquisa e Extensão na. graduação e pós-graduação da .UFPel, a comunidade regional dos Municípios da AZONASUL também 
atendem ao 10 Batalhão Ambiental da Brigada • Militar, Brigada Militar (demais Batalhões e CIAS), Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, Ministério Público Estadual .e Federal, Prefeitura Municipal de Pelotas, ]BANIA, entre outros. Na área específica dos 
animais silvestres são realizados atendimentos das demandas de triagem, tratamento, reabilitação e outros procedimentos com a finalidade 
de devolução à natureza, dos animais silvestres feridos, órfãos ou oriundos do tráfico ilegal apreendidos pelos órgãos de fiscalização 
ambiental. No HCV são realizados concomitantemente o ensino, a pesquisa e a extensão através dos atendimentos dg demandas que são 
levadas para consultas (atendimentos clínicos), cirurgias (procedimentos cirúrgicos) e realização de exames complementares (como exames 
de sangue, de imagem e análise de tecidos e fluidos etc...) dos pacientes provenientes de residências e propriedades rurais da área de 
abrangência da UFPel. A demanda exige um processo inicial de triagem, exame clínico, realização e interpretação de exames, tratamento, 
internação, procedimentos cirúrgicos e outros procedimentos com a finalidade de promover a saúde animal dos pacientes oriundos da 
comunidade em geral. No CAP, são realizadas atividades de ensino, pesquisa e extensão e para tal, são mantidos em produção bovinos, 
equinos, ovinos, abelhas e outros.

154047 1586 Serviço CONTINUADO 5380 PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 449.944,08R$                    NÃO Alta 01/01/2020 

Os serviços de Auxiliar de Bioterismo, com dedicação exclusiva de mão de obra, utilizada pelo Biotério Central da Universidade Federal de 
Pelotas, atendem as demandas da Comunidade Científica referente a pesquisa. Além disso, dependendo da demanda e disponibilidade de 
recursos e mão de obra, podem ser feitas atividades de extensão universitária e prestação de serviços. 
 As funções de nível básico denominados de Auxiliares de Bioterismo, são exercidas junto
ao Biotério Central da UFPEL, as quais correspondem ao manejo, cuidados de recintos e de modelos biológicos.
 A função técnica para os animais de laboratório e experimentação está enquadrada no
CBO como técnico em bioterismo (3201-05 - Técnico em bioterismo - Técnico de biotério, Técnico em criação de animais de laboratório). Nas 
funções atendidas por esse técnico temos: Manejam e cuidam da saúde de animais de biotério, tais como: ratos, camundongos e hamsters; 
auxiliam em experimentação animal, manipulando produtos químicos, coletando tecidos, transplantando pele, confeccionando lâminas, 
congelando e transferindo embriões; preparam o ambiente e os materiais aplicados ao bioterismo; monitoram as condições ambientais e 
físicas do biotério; descartam material biológico; operam máquinas e
equipamentos.
As atividades devem ser desempenhadas segundo boas práticas, normas e procedimentos
técnicos e de biossegurança.
Em razão do exposto acima solicitamos a contratação de serviços terceirizados para o
Biotério Central e que sejam mantidas as funções de auxiliares de bioterismo com formação básica, em substituição aos Técnicos em 
Bioterismo (3201-05) conforme o CBO.
A Gestão Superior, consoante às necessidades de adequação dos serviços prestados nesta
instituição em razão da atualização dos profissionais e de valores contratuais, apresenta a necessidade de contratação de profissionais por 
postos de trabalho específicos, para atender as demandas da Universidade, reduzindo custos e aumentando o controle e gestão sobre o 
serviço prestado;
 O presente certame licitatório surge como providência necessária, imprescindível, e urgente, em observância ao princípio da continuidade 
da prestação de serviços e do interesse público,
tendo em vista que a vigência do contrato 007/2016 expira em 22/02/2019.
A contratante não dispõe de mão de obra específica para o serviço pretendido, de tal modo
que inexiste vedação legal para a contratação, vez que serão respeitadas as exigências contidas no Decreto 9.507/2018, que dispõe sobre a 
contratação de serviços pela Administração Pública Federal.
A presente contratação foi definida visando a economicidade dos recursos públicos
destinados a manutenção da Instituição. O modelo atual de contratação era executado com Auxiliares de Bioterismo em jornadas de 
segunda a sexta, ainda assim presenta um custo elevado dada a situação orçamentária atual da Instituição.
A principal missão das atividades meio e apoio operacional é garantir a operacionalização
integral das atividades finalísticas de forma contínua, eficiente, flexível, fácil, segura e confiável. Para atingir esse objetivo a Administração 
Pública, vem buscando, de forma racional e persistente, obter o melhor emprego de seus escassos recursos visando atingir a eficácia e 
eficiência de suas ações. Essa difícil missão, muitas vezes, torna-se impossível de ser cumprida a contento, em razão da falta de sua estrutura 



154047 1587 Serviço CONTINUADO 19810 MANUTENCAO GERADOR ELETRICO 468.666,60R$                    NÃO Alta 01/01/2020 

Manutenção preventiva e corretiva mensal de 20 grupos geradores de eletricidade, sendo 14 (catorze) localizados no Capão do Leão e 6 
(seis) em Pelotas-RS, durante 20 meses.
Garantir o fornecimento de energia elétrica ininterrupta aos prédios localizados nos Campi do Capão do Leão e Pelotas para suprir eventuais 
panes na rede elétrica de alta ou de baixa tensão.

154047 1588 Serviço CONTINUADO 18139 TELEFONIA - CONVENCIONAL  CELULAR 1.813.458,20R$                 NÃO Alta 01/01/2020 

Regulamentar a prestação do serviço de telefonia fixa, conforme recomendação da Controladoria Geral da União; Permitir a entrada em 
serviço da central telefônica ALCATEL, recentemente adquirida pela Universidade Federal de Pelotas e instalada no campus Porto, e que 
ainda não foi ativada; Permitir a entrada em serviço da central telefônica ALCATEL, recentemente adquirida pela Universidade Federal de 
Pelotas e instalada no campus Centro de Engelharias, e que ainda não foi ativada com sua capacidade total;  Previsão de uma economia em 
torno de 30%, somando as despesas de telefonia do Grupo 1 e Grupo 2. Interligação do sistema de telecomunicações de 4 (quatro) campi da 
Universidade Federal de Pelotas, com previsão para interligação futura de todas as Unidades da Instituição .

154047 1589 Serviço CONTINUADO 3565 MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES  PESADOS 452.791,20R$                    NÃO Alta 01/01/2020 

Contratação de empresa especializada em gestão de manutenção através da utilização de tecnologia da informação para gerenciamento da 
prestação de serviços de Manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada, por intermédio de 
sistema informatizado, mediante cartão magnético, a fim de atender as necessidades dos veículos e máquinas leves e pesadas, inclusive 
motores estacionários, da Universidade Federal de Pelotas. A média mensal estimada para 2018, incluindo taxa de administração de serviço, 
corresponde a R$ 42.752,86 sendo R$ 27.789,35 em peças e R$ 14.963,51 em serviços, totalizando R$ 513.034,41 para um período de 12 
meses. Tal valor mensal estimado refere-se ao valor contratual anterior (contrato 028/2013) atualizado pelo IPCA – 
(https://www.trt4.jus.br/portais/trt4/atualizacao-valores) desde agosto de 2013 à dezembro de 2017, acrescido de dez vezes a média 
mensal de gastos de manutenção preventiva e corretiva, no mesmo período, dos veículos tipo Ônibus da Frota Oficial da Universidade 
Federal de Pelotas. Tal fator multiplicativo se deve pela aquisição de dez ônibus seminovos tipo rodoviário, adquiridos através de certame 
licitatório no ano de 2018 (pregão 42/2018).
A frota de veículos atende as necessidades da UFPEL tais como, atendimento de aulas práticas, viagens para fins acadêmicos e 
administrativos, além de várias atividades, tais como a entrega de alimentos no Restaurante Escola (RE), encaminhamentos de documentos 
internos e externos, atendimento dos cursos de Educação à Distância, projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão, e ainda, transporte de 
animais do projeto NURFS. Atualmente a frota desta Universidade apresenta 89 veículos ativos, 6 reboques, mais 10 veículos Tipo ônibus 
Seminovos (pregão 42/2018), totalizando 105 veículos. Além dos veículos, a UFPEL possui 47 máquinas, entre tratores, máquinas e motores 
estacionários. A contratação justifica-se em virtude da necessidade de suprir a manutenção necessária à frota oficial da UFPEL, objetivando 
condições necessárias ao bom desempenho dos mesmos, bem como primar pela conservação do patrimônio público, garantindo 
economicidade ao erário e eficiência nos processos objetivados pela instituição. A UFPEL não possui instalações com equipamentos e 
ferramentas adequadas para realizar os serviços de manutenção de seus veículos, bem como não possui funcionários especializados para 
realizar as tarefas pertinentes à referida manutenção. Considerando ainda que os veículos da frota da UFPEL viajam em todo território 
nacional para atender a necessidade desta instituição, faz-se necessário uma rede de estabelecimentos credenciadas para fornecimento de 
serviços de manutenção e aquisição de peças, de modo a garantir o deslocamento com segurança em todas regiões dos Estados da 
Federação. Considerando ainda a necessidade de garantir a segurança dos usuários dos veículos da frota oficial da UFPEL, bem como a 
segurança de terceiros. Tendo em vista que o fornecimento de peças é apenas fator acessório do objeto principal da contratação, faz-se 
necessário a contratação de uma única empresa para a gestão da manutenção, de modo que esta forneça tanto o serviço, quanto as peças, 
visto que o item peça configura meio coadjuvante, mas imprescindível para a perfeita execução dos serviços, devendo ser empregado de 
maneira adequada e em tempo hábil. A desvinculação do objeto acessório peças do objeto principal serviços afeta o princípio da efetividade 
e da celeridade, visto que o fornecedor do serviço pode estar distante do fornecedor de peças causando o retardo na execução do serviço, 
podendo ainda ocorrer impasse quanto à responsabilidade do serviço prestado, visto que envolve o serviço e as peças de fornecedores 
distinto.
A empresa deverá manter rede de oficinas credenciadas localizadas nos seguintes locais: no máximo a 20 (vinte) Km de distância da sede do 
Núcleo de Transportes da UFPel na cidade de Pelotas/RS (conforme endereço no item 7.2), no interior do Estado do Rio Grande do Sul com 
distância máxima de 100 km entre elas, no interior dos demais estados com distância máxima de 300 km entre elas e em todas as capitais do 
País, de forma a permitir um atendimento continuado para veículo em viagem ou localizado nos Estados da Federação.

154047 1590 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 21881 BATERIA RECARREGÁVEL 6.928,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 Aquisição de baterias para nobreak localizado no datacenter.

154047 1591 Serviço CONTINUADO 19208 ADMINISTRACAO  DISTRIBUICAO - CARTAO MAGNETICO 1.241.661,36R$                 NÃO Alta 01/01/2020 

O fornecimento de combustível trata-se de serviço essencial à continuidade dos serviços inerentes à frota de veículos desta Instituição, visto 
a necessidade de atender aulas práticas, viagens para fins acadêmicos e administrativos, além de várias atividades, tais como a entrega de 
alimentos no Restaurante Escola (RE), locomoção de pacientes do Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar (PIDI), 
encaminhamentos de documentos internos e externos, atendimento dos cursos de Educação à Distância, projetos de Ensino, Pesquisa e 
Extensão e também transporte de animais. O fornecimento de combustível também contempla o abastecimento de tratores, máquinas, 
cortadores de gramas.

154047 1592 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 21881 BATERIA RECARREGÁVEL 5.820,00R$                        NÃO Média 30/06/2020 Aquisição de baterias para nobreaks localizados no datacenter.

154047 1593 Serviço CONTINUADO 25089 LOCACAO DE VEICULOS - LEVES  PESADOS  COM MOTORISTA 429.030,00R$                    NÃO Alta 01/01/2020 
Esta contratação faz-se necessária devido aos constantes deslocamentos de alunos, professores e demais servidores da UFPel, que ocorrem 
em virtude da realização de aulas práticas, visitas técnicas e participação em eventos no território nacional e/ou países do Mercosul.

154047 1594 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 21881 BATERIA RECARREGÁVEL 19.678,00R$                      NÃO Média 30/06/2020 Aquisição de baterias para nobreak do datacenter.

154047 1595 Serviço CONTINUADO 3557 INSTALACAO  MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES,  MONTA - CARGAS  PLATAFORMA  ESCADAS455.786,00R$                    NÃO Alta 01/01/2020 

Os itens do objeto são equipamentos instalados em prédios com mais de um piso, que por motivo de agilidade e também de locomoção de 
portadores de necessidades especiais, devem dar acesso com segurança e sem qualquer tipo de constrangimento àqueles que não têm 
condições físicas de subir escadas, seja para estudar e até mesmo para trabalhar, como prevê a legislação enquanto vaga para portadores de 
necessidades especiais no serviço público. Para garantir isso, se faz necessário a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos já 
instalados nos prédios da UFPel, pois não contamos com esta mão de obra específica para manter nosso aparelhos funcionando com 
segurança.



154047 1596 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 438638 ADAPTADOR CONECTOR 3.900,00R$                        NÃO Baixa 30/06/2020 Com a implantação do Sistema Eletrônico de Informações faz-se necessário o uso de dois monitores de vídeo em alguns setores da UFPel.
154047 1597 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150120 CONJUNTO FERRAMENTAS 90,00R$                              NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.
154047 1598 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 136760 ALICATE PARA CLIMPAR 1.399,90R$                        NÃO Baixa 30/06/2020 Essa demanda visa equipar o setor para melhoria no suporte/manutenção.
154047 1599 Solução de TIC MATERIAIS DE TIC 150377 CABO USB 739,50R$                            NÃO Baixa 30/06/2020 Essa aquisição visa atender a demanda de várias unidades da UFPel.

154047 1600 Material PERMANENTE 150334 CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 75.000,00R$                      NÃO Alta 01/01/2020 

A aquisição destes equipamentos de segurança: câmaras de videomonitoramento e dispositivos incapacitantes, juntamente com seus 
respectivos complementos e acessório, se justifica em virtude da necessidade de proporcionar-se as melhores condições possíveis de 
segurança, tanto ao patrimônio público quanto aos membros da comunidade acadêmica da UFPel. Neste sentido, as câmeras ampliarão o 
sistema de videomonitoramento existente e os equipamentos incapacitantes não-letais oferecerão o aporte necessário para que o corpo de 
vigilantes da instituição possa atuar com maior qualificação nas suas atividades de manutenção da segurança.

154047 1601 Material PERMANENTE 111627 PROGRAMA ( SOFTWARE ) - SEGURANCA 20.000,00R$                      NÃO Alta 01/01/2020 

A aquisição destes equipamentos de segurança: câmaras de videomonitoramento e dispositivos incapacitantes, juntamente com seus 
respectivos complementos e acessório, se justifica em virtude da necessidade de proporcionar-se as melhores condições possíveis de 
segurança, tanto ao patrimônio público quanto aos membros da comunidade acadêmica da UFPel. Neste sentido, as câmeras ampliarão o 
sistema de videomonitoramento existente e os equipamentos incapacitantes não-letais oferecerão o aporte necessário para que o corpo de 
vigilantes da instituição possa atuar com maior qualificação nas suas atividades de manutenção da segurança.

154047 1602 Material PERMANENTE 150913 ARMA NÃO LETAL 150.000,00R$                    NÃO Alta 01/01/2020 

A aquisição destes equipamentos de segurança: câmaras de videomonitoramento e dispositivos incapacitantes, juntamente com seus 
respectivos complementos e acessório, se justifica em virtude da necessidade de proporcionar-se as melhores condições possíveis de 
segurança, tanto ao patrimônio público quanto aos membros da comunidade acadêmica da UFPel. Neste sentido, as câmeras ampliarão o 
sistema de videomonitoramento existente e os equipamentos incapacitantes não-letais oferecerão o aporte necessário para que o corpo de 
vigilantes da instituição possa atuar com maior qualificação nas suas atividades de manutenção da segurança.

154047 1603 Material PERMANENTE 112232 PROJÉTIL NÃO LETAL 10.000,00R$                      NÃO Alta 01/01/2020 

A aquisição destes equipamentos de segurança: câmaras de videomonitoramento e dispositivos incapacitantes, juntamente com seus 
respectivos complementos e acessório, se justifica em virtude da necessidade de proporcionar-se as melhores condições possíveis de 
segurança, tanto ao patrimônio público quanto aos membros da comunidade acadêmica da UFPel. Neste sentido, as câmeras ampliarão o 
sistema de videomonitoramento existente e os equipamentos incapacitantes não-letais oferecerão o aporte necessário para que o corpo de 
vigilantes da instituição possa atuar com maior qualificação nas suas atividades de manutenção da segurança.

154047 1604 Material PERMANENTE 150170 COLDRE 4.500,00R$                        NÃO Alta 01/01/2020 

A aquisição destes equipamentos de segurança: câmaras de videomonitoramento e dispositivos incapacitantes, juntamente com seus 
respectivos complementos e acessório, se justifica em virtude da necessidade de proporcionar-se as melhores condições possíveis de 
segurança, tanto ao patrimônio público quanto aos membros da comunidade acadêmica da UFPel. Neste sentido, as câmeras ampliarão o 
sistema de videomonitoramento existente e os equipamentos incapacitantes não-letais oferecerão o aporte necessário para que o corpo de 
vigilantes da instituição possa atuar com maior qualificação nas suas atividades de manutenção da segurança.

118.841.946,99R$            
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