
Número Nome do Grupo DESCRIÇÃO DOS ITENS DO GRUPO TIPO DO ITEM SUBITEM
1 Água Mineral Aquisições de vasilhames, garrafas e/ou Galões de água mineral para consumo. Material Custeio

2 Aquisição de Cilindros e Botijões para gás
Aquisição de Vasilhames Adequados para utilização de diversos tipos de gases, como GLP, Argônio, Nitrogênio, Gás 

Carbônico, par autilização em cozinhas e laboratórios do IFB.
Material Custeio

3
Assessoramento e Gerenciamento de Projetos 

por Fundação de Apoio
Contratação de serviço de Assessoramento e Gerenciamento de Projetos por Fundação de Apoio Serviço Custeio

4
Assinatura de periódicos (jornais, revistas, 

entre outros).
Contratação de serviços de assinatura à periódicos físicos, tais como: jornais, revistas, entre outros. Serviço Custeio

5
Assinatura(s) de Plataforma(s) periódicos 

eletrônicos nacionais e internacionais

Contratação de serviços de assinatura de base de dados para fornecimento de acesso a periódicos eletrônicos 

nacionais e internacionais.
Serviço Custeio

6
Assinatura(s) de Plataforma(s) Virtual(is) de 

Biblioteca

Contratação de serviços de assinatura à base de dados de plataforma de biblioteca virtualizada com acervo próprio 

e demais funcionalidades.
Serviço Custeio

7
Assinatura(s) de Plataforma(s) Virtual(is) de 

Ferramenta de Pesquisa de Preços
Contratação de serviços de assinatura de base de dados para acesso à plataforma de pesquisa de preços. Serviço Custeio

8 Bombas Hidráulicas Aquisição de Bombas Elétricas para injeção de água. Material Permanente

9 Café, Açúcar e Chá Aquisição de Café, açúcar e chá para uso cotidiano da instituição. Material Custeio

10 Carimbos e Refis para carimbos Aquisição de Carimbos e Refis para carimbos. Material Custeio

11 Carpetes e tapetes Aquisição de carpetes e tapetes personalizados. Material Custeio

12
Cessão Onerosa Para Exploração Comercial de 

Espaço Público

Contratação de cessão onerosa de espaço para exploração comercial, tais como: serviço de lanchonete, restaurante 

e outros.
Serviço Custeio

13 Contratação de serviço de Certificação Digital Contratação de Serviço de Certificação Digital. Solução de TIC Custeio

14 Controle de Acesso e Vigilância Eletrônica
Aquisição de Solução Tecnológica de Controle de Acesso e Monitoramento, com fornecimento de materiais e 

equipamentos.
Serviço de Engenharia Custeio

15 Cursos de Capacitação Contratação de Serviços para Capacitação de Servidores. Serviço Custeio

16
Dedetização e Controle de Pragas Urbana e 

Limpeza de Caixas D'água

Contratação de Serviço de dedetização, desratização, desinsetização, descupinização, controle de pombos e 

limpeza e desinfecção de caixas d'água
Serviço Custeio

17
Descartáveis (para cozinha, embalagens e 

outros)

Aquisição de itens descartáveis, tais como: Copos descartáveis, guardanapo, prato, garfo, faca, colher, papel toalha, 

luva cirúrgica, entre outros.
Material Custeio

18

Destinação e Tratamento de Resíduos 

(químicos, sólidos, perigosos e de vidrarias 

danificadas)

Contratação de serviços de recolhimento, destinação e/ou tratamento de resíduos químicos, sólidos, perigosos, 

óleos usados, vidrarias danficadas e demais itens que precisem de descarte específico sob a necessidade de 

preservação ambiental.

Serviço Custeio

19 Envio Postal Contratação de serviço de Envio Postal de cartas e encomendas. Serviço Custeio

20 Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotografia

Aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e fotografia, tais como: projetor multimídia, caixas de som, mesa de 

som, microfone, câmeras fotográficas, filmadoras digitais, lentes acessórias para máquinas fotográficas, 

amplificadores, suportes para microfones, kit de iluminação, entre outros.

Material Permanente

21 Equipamentos de Eletrodomésticos
Aquisição de Eletrodomésticos em geral, tais como: geladeira, freezer, máquina de gelo, liquidificador, batedeira, 

fogão, fritateira elétrica, fritadeira a óleo, entre outros.
Material Permanente

22 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Aquisição de Materiais de Proteção Individual, tais como: protetor intra-auricular, protetor auricular, máscara para 

solda, jaleco, bota, óculos de proteção, luva de proteção, 
Material Custeio

23 Equipamentos de Segurança para Biblioteca
Aquisição de Sistema de Segurança para Biblioteca com Antenas de Identificação de Radiofrequência e Mesas de 

Magnetização.
Material Permanente

24 Equipamentos de Tecnologia Assistiva
Aquisição de Equipamentos acessórios destinados à atendimento a pessoas com necessidades específicas, tais 

como: Impressoras em Braile, entre outros.
Material Permanente

25 Equipamentos de tecnologia da Informação
Aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação, tais como: computadores, roteadores, antenas de Wi-Fi, 

servidores, switches, tablets, notebooks, impressoras, entre outros.
Solução de TIC Permanente
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26 Equipamentos e Máquinas Agrícolas

Aquisição de Equipamentos e Máquinas Agrícolas, tais como: tratores, colheitadeira, arado, semeadora, draga, 

entre outros, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse 

quadro.

Material Permanente

27
Equipamentos Elétricos e Eletrônicos de 

Manutenção

Aquisição de equipamentos elétricos para manutenção, tais como: furadeira de impacto, lixadeira, parafusadeira, 

martelo elétrico, lixadeira, serra circular de bancada, serra tico-tico, entre outros.
Material Permanente

28 Equipamentos em Geral

Aquisição de Equipamentos em Geral de Uso Diverso, tais como: carrinhos plataforma, carrinho de mão, carrinho 

volante, paleteira, bebedouro, filtro de água, fragmentadora de papel, guilhotina, plastificadora, ventilador, 

container de lixo, dispensador de senhas, entre outros.

Material Permanente

29 Equipamentos Esportivos Aquisição de Equipamentos Esportivos, tais como: balança médica, bicicletas, aparelhos de ginástica, entre outros. Material Permanente

30 Equipamentos para Almoxarifado e Patrimônio
Aquisição de Equipamentos de uso para inventário, tais como: Impressoras de etiquetas, Coletor de Dados de 

Inventário, entre outros.
Material Permanente

31

Equipamentos para cursos da área Ambiental 

(desde que não contemplados nos grupos 

anteriores)

Aquisição de equipamentos para cursos da área Ambiental, tais como: Perfurador de solos, aparelho de floculação, 

binóculos, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse 

quadro.

Material Permanente

32

Equipamentos para cursos da área de 

Alimentos e Gastronomia (desde que não 

contemplados nos grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para cursos de Alimentos e Gastronomia, tais como: Balança, Liquidificador industrial, 

fogão industrial, forno industrial, câmara fria, coifa industrial, entre outros, desde que não contemplados na 

descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.

Material Permanente

33

Equipamentos para cursos da área de Áudio e 

Vídeo (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para para cursos da área de Produção e Criação de Áudio e Vídeo, desde que não 

contemplados na descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente

34

Equipamentos para cursos da área de 

Automação e Controle (desde que não 

contemplados nos grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para cursos de Automação e Controle, desde que não contemplados na descrição ou 

lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente

35

Equipamentos para cursos da área de 

Construção Civil (desde que não contemplados 

nos grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para para cursos da área de Construção Civil, desde que não contemplados na 

descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente

36

Equipamentos para cursos da área de Dança 

(desde que não contemplados nos grupos 

anteriores)

Aquisição de Equipamentos para cursos de Dança, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens 

classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente

37

Equipamentos para cursos da área de Design e 

Produção de Móveis (desde que não 

contemplados nos grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para para cursos da área de Design e Produção de Móveis, desde que não 

contemplados na descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente

38

Equipamentos para cursos da área de 

Eletrônica (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para cursos de Eletrônica, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens 

classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente

39

Equipamentos para cursos da área de 

Equipamentos Biomédicos (desde que não 

contemplados nos grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para para cursos da área de Equipamentos Biomédicos, desde que não contemplados 

na descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente

40

Equipamentos para cursos da área de 

Geografia (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para cursos de Geografia, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens 

classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente

41

Equipamentos para cursos da área de 

Hospedagem e Hotelaria (desde que não 

contemplados nos grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para para cursos da área de Hospedagem e Hotelaria, desde que não contemplados na 

descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente

42

Equipamentos para cursos da área de 

Informática (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de equipamentos comuns para cursos da área de Informática, desde que não contemplados na descrição 

ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente



43

Equipamentos para cursos da área de Mecânica 

Automotiva (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para para cursos da área de Mecânica Automotiva, desde que não contemplados na 

descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente

44

Equipamentos para cursos da área de Mecânica 

Industrial (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de equipamentos comuns para cursos da área de Mecânica Industrial, desde que não contemplados na 

descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente

45

Equipamentos para cursos da área de Produção 

de Vestuário e Design de Moda (desde que não 

contemplados nos grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para para cursos da área de Produção de Vestuário e Design de Moda, desde que não 

contemplados na descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Permanente

46

Equipamentos para cursos das áreas de Física e 

Matemática (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para laboratórios de Física, tais como: kits didáticos, cronômetro de múltiplas funções, 

entre outros, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse 

quadro.

Material Custeio

47

Equipamentos para cursos das áreas de 

Química e Biologia (desde que não 

contemplados nos grupos anteriores)

Aquisição de Equipamentos para laboratórios de Química, Física, Biologia e Matemática, tais como: Capela, Estufa, 

manta de aquecimento, microscópios, kits didáticos, espectrofotômetros, destilador, auto-clave, entre outros, 

desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.

Material Permanente

48 Exames Médicos Periódicos Contratação de serviço de realização de exames médicos periódicos em servidores do órgão. Serviço Custeio

49 Extintores e acessórios Aquisição de Extintores, mangueiras e suportes para extintores. Material Permanente

50 Ferramentas e acessórios

Aquisição de ferramentas e acessórios para atividades de reparos e manutenção, tais como: Alicates, brocas, caixas 

organizadoras de ferramentas, canivetes, chaves em geral, enxada, espátulas, pá de pedreiro, foice, ferro de solda, 

estanho para solda, pé de cabra, alicate de corte, marreta, martelo, talhadeira, ponteira, alavanca vergalhão, 

lâmina de serra, lima, disco de corte, tesoura de jardingem, pá, peneira, picareta, prumo, serrote, serra, arco de 

serra, machado, trena, entre outros.

Material Custeio

51
Fornecimento de Energia Elétrica e Iluminação 

Pública
Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Serviço Custeio

52
Fornecimento de material de consumo e 

expediente (Almoxarifado Virtual)

Contratação de Serviço de outsourcing de almoxarifado virtual com vistas ao atendimento de demandas de 

materiais de escritório.
Serviço Custeio

53 Fornecimento e Água e Esgotamento Sanitário Contratação de serviço de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário. Serviço Custeio

54 Gêneros Alimentícios

Aquisição de gêneros alimentícios de forma geral, como: Adocante , bebidas, hortifrutigranjeiros, carnes em geral,  

cereais, chá, condimentos, frutas, gelo, legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras, vegetais, tubérculos, 

entre outros.

Material Custeio

55
Gerenciamento de Frota Veicular com 

fornecimento de Combustível
Contratação de serviço de Gerenciamento de Frota Veicular com fornecimento de combustível Serviço Custeio

56 Instalação de Linha de Gás Contratação de serviço de instalação de linha de gases. Serviço de Engenharia Custeio

57 Instalação de persianas e películas Contratação de Serviços de Confecção e Instalação de Persianas e películas. Material Permanente

58 Instalação de toldos e Policarbonato
Contratação de Serviços de Confecção e Instalação de Toldos e Superfícies de Policarbonato, com estrutura 

metálica.
Material Permanente

59 Instrumentos Musicais
Aquisição de instrumentos musicais, tais como: violão, teclado, bateria, saxofone, fagote, piano, pandeiro, cajón, 

entre outros.
Material Permanente

60 Insumos para impressora 3D (filamentos) Aquisição de Filamentos para utilização em impressoras 3D. Material Custeio

61 Internet Contratação de serviço de fornecimento de internet para o órgão. Solução de TIC Custeio

62 Leiloeiro Contratação de serviço de leiloeiro. Serviço custeio

63 Limpeza, Asseio e Conservação Predial Contratação de Serviço de Limpeza, Asseio e Manutenção dos prédios institucionais Serviço Custeio

64
Limpeza, Tratamento e Manutenção de Piscina 

e Espelho d'água
Contratação de serviço de Limpeza, Tratamento e Manutenção de Piscina e Espelho d'água Serviço Custeio

65 Locação de Equipamentos Serviços de locação de equipamentos para manutenções prediais e reformas diversas Serviço Custeio



66 Locação de Veículos
Contratação de Serviço de Transporte de Passageiros por unidade de medida (diária, quilômetro-rodado, etc.) com 

fornecimento de serviço de motorista.
Serviço Custeio

67
Manutenção Corretiva de Equipamentos de uso 

administrativo.
Serviço de Manutenção de Equipamentos de uso Administrativo, tais como fragmentadora de papel, guilhotina, Serviço Custeio

68
Manutenção de Elevadores e Plataformas de 

Elevação
Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Elevadores e Plataformas e Elevação. Serviço Custeio

69 Manutenção de Equipamentos de Refrigeração Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva Manutenção em ar condicionados e câmaras frias. Serviço Custeio

70
Manutenção de Equipamentos 

Eletrodomésticos

Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva em eletrodomésticos em geral (geladeira, forno, 

fogão, entre outros)
Serviço Custeio

71 Manutenção de Grupo Gerador
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de gerador de energia, com fornecimento de materiais e peças de 

reposição
Serviço de Engenharia Custeio

72 Manutenção de Veículos
Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva para realização de revisão e fornecimento de peças e 

mão-de-obra nos veículos da frota institucional
Serviço Custeio

73 Manutenção em arquivos deslizantes Contratação de serviço Manutenção Preventiva e Corretiva em Armários Deslizantes. Serviço Custeio

74 Manutenção Predial Contratação de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva de Instalações Prediais Serviço de Engenharia Custeio

75
Manutenção Preventiva e Corretiva em estação 

de tratamento de esgoto (ETE)
Contratação de Serviço Manutenção Preventiva e Corretiva em estação de tratamento de esgoto (ETE) Serviço Custeio

76
Manutenção Preventiva e Corretiva em Placas 

Fotovoltaicas
Contratação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Usinas Fotovoltaicas. Serviço de Engenharia Custeio

77
Manutenção preventiva e corretiva em sistema 

de alta disponibilidade.

Serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistema de refrigeração e no-break de Data Center (controle 

ambiental, no-break, equipamento e outros), com fornecimento de materiais e peças de reposição.
Serviço de Engenharia Custeio

78

Manutenção Preventiva, Corretiva, Realização 

de Testes em Extintores e Mangueiras de 

Incêndio e Recarga de Extintores

Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Extintores e Mangueiras de Incêndio, com 

fornecimento de materiais. Realização de Testes de aferição e serviço de recarga de extintores.
Serviço Custeio

79 Materiais Agrícolas
Aquisição de materiais de uso agrícola, tais como: sementes, adubos, vermicidas, pesticidas, herbicida, fertilizantes, 

telas de cercamento, ração, entre outros.
Material Custeio

80 Materiais de Copa e Cozinha

Aquisição de materiais de uso em Copas e Cozinhas, tais como: Garrafa Térmica, Jarra de inox, xícara, açucareiro, 

copo de vidro, pano de copa, colher, garfo, faca, prato, escorredor, bandeijas, jarras de vidro, jarras de plástico, 

dispenser de detergente, organizador de talheres,  entre outros.

Material Custeio

81 Materiais de Expediente

Aquisição de itens de escritório e papelaria em geral como: pastas suspensas, caixa arquivo, caneta, lápis, lapizeira, 

borracha, papel A4, A3, Fotográfico, Envelopes, clips, grampos, grampeador, entre outros materiais de escritório. 

Materiais para Restauro de Livros: Papel Japonês, Papel mata-borrão, cabeceado encadernação, papel crepel, fita 

de recuperação de obra de arte, fita adesiva material papel especial, papelão (aplicação capa de livro). Etiquetas 

RFID para livros (Sistema de Segurança das bibliotecas).

Material Custeio

82 Materiais de Limpeza
Aquisição de materiais para limpeza, como: pano de limpeza para chão, flanelas, escovas, vassoura, rôdo, 

desentupidores, esfregões, entre outros..
Material Custeio

83 Materiais de Tecnologia da Informação

Aquisição de materiais de consumo gerais de uso em equipamentos de TI da instituição, inclusive peças de 

reposição, tais como: Cartuchos de tinta, pen- drives, fitas de backup, discos ópticos, toners para impressora laser, 

placas, teclados e mouses, cabos para rede lógica, conectores RJ-45 (macho e fêmea), disco rígido SSD, pentes de 

memória,  entre outros.

Material Custeio

84 Materiais de Uso em Geral
Aquisição de Materiais de Uso Geral, tais como: lixeiras de escritório, lixeiras de coleta seletiva, container de lixo, 

Barreiras de Acrílico, entre outros.
Material Custeio

85

Materiais de uso para cursos das áreas de 

Química, Física, Biologia e Matemática (desde 

que não contemplados nos grupos anteriores)

Aquisição de materiais de consumo e de uso geral em laboratórios de Química, Física, Biologia e Matemática, tais 

como: Tubos de Ensaio, Placas de Vidro, Provetas, Pissetas,  Vidrarias em Geral, Pêra, Recipientes Plásticos, 

Reagentes Químicos, Elásticos, Garrotes, entre outros.

Material Custeio



86 Materiais de Uso Veterinário

Aquisição de materiais de uso veterinário, tais como: luvas veterinárias, seringas, medicamentos para animais, 

vacinas para animais, pistola de aplicação de medicamentos, agulhas de injeção de vacinas e medicamentos em 

animais, entre outros.

Material Custeio

87 Materiais Esportivos

Aquisição de materiais esportivos de uso geral, como: Bolas, traves, redes para gol, aro de basquete, rede para 

cesta, rede de vólei, apitos, tabuleiro de xadrez, relógios, cronômetros esportivos, coletes, colchonetes de 

ginástica, cartões para arbitragem, colchões para salto, cama elástica, bastões, sapatilhas, calçados específicos, 

placar, capacete, cuquilha, joelheiras, cotoveleiras, luvas de goleiro, luvas de ciclismo, outros equipamentos de 

proteção,  entre outros.

Material Custeio

88

Materiais para cursos da área Ambiental 

(desde que não contemplados nos grupos 

anteriores)

Aquisição de materiais para cursos da área Ambiental, tais como: serrotes de podas, bandejas de cultivos, entre 

outros, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

89

Materiais para cursos da área de Alimentos e 

Gastronomia (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Alimentos e Gastronomia, tais como: bacias, tijelas, utensílios de cosinhas 

industriais, entre outros, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens classificados nos demais 

itens desse quadro.

Material Custeio

90

Materiais para cursos da área de Áudio e Vídeo 

(desde que não contemplados nos grupos 

anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Audio e Vídeo, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens 

classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

91

Materiais para cursos da área de Automação e 

Controle (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Automação e Controle, desde que não contemplados na descrição ou lógica 

de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

92

Materiais para cursos da área de Construção 

Civil (desde que não contemplados nos grupos 

anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Construção Civil, desde que não contemplados na descrição ou lógica de 

itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

93
Materiais para cursos da área de Dança (desde 

que não contemplados nos grupos anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Dança, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens 

classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

94

Materiais para cursos da área de Design e 

Produção de Móveis (desde que não 

contemplados nos grupos anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Design e Produção de Móveis, desde que não contemplados na descrição ou 

lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

95

Materiais para cursos da área de Eletrônica 

(desde que não contemplados nos grupos 

anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Eletrônica, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens 

classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

96

Materiais para cursos da área de Eletrotécnica 

(desde que não contemplados nos grupos 

anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Eletrotécnica, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens 

classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

97

Materiais para cursos da área de Equipamentos 

Biomédicos (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Equipamentos Biomédicos, desde que não contemplados na descrição ou 

lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

98

Materiais para cursos da área de Geografia 

(desde que não contemplados nos grupos 

anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Geografia, desde que não contemplados na descrição ou lógica de itens 

classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

99

Materiais para cursos da área de Gestão 

(desde que não contemplados nos grupos 

anteriores)

Aquisição de materiais comuns para cursos da área de gestão, desde que não contemplados na descrição ou lógica 

de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

100

Materiais para cursos da área de Hospedagem 

e Hotelaria (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Hospedagem e Hotelaria, desde que não contemplados na descrição ou 

lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio



101

Materiais para cursos da área de Informática 

(desde que não contemplados nos grupos 

anteriores)

Aquisição de materiais comuns para cursos da área de informática, desde que não contemplados na descrição ou 

lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

102

Materiais para cursos da área de Mecânica 

Automotiva (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Mecânica Automotiva, desde que não contemplados na descrição ou lógica 

de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

103

Materiais para cursos da área de Mecânica 

Industrial (desde que não contemplados nos 

grupos anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Mecânica Industrial, desde que não contemplados na descrição ou lógica de 

itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

104

Materiais para cursos da área de Produção de 

Vestuário e Design de Moda (desde que não 

contemplados nos grupos anteriores)

Aquisição de materiais para cursos de Produção de Vestuário e Design de Moda, desde que não contemplados na 

descrição ou lógica de itens classificados nos demais itens desse quadro.
Material Custeio

105
Materiais para Instrumentos Musicais 

(Acessórios e materiais)

Aquisição de materiais acessórios para Instrumentos Musicais, tais como: palhetas de violão e guitarra, palhetas de 

instrumentos de sopro, boquilha, jogo de cordas, correias, capas de proteção, suportes para parede, apoio de 

violão, tarrachas, peças de reposição, entre outros itens semenlhantes.                                                     

Material Custeio

106
Materiais para Manutenção Predial (Elétricos, 

Eletrônicos, Hidráulicos e de reparos em geral)

Aquisição de materiais utilizados em instalações elétricas e eletrônicas como: Fios de cobre para energia de todos 

os tamanhos, tomadas, interruptores, contactoras, calhas, eletrodutos, entre outros. Aquisição de materiais 

utilizados em instalações hidráulicas como: Canos de água e esgoto, luvas, joelhos, nipple, reduções e demais 

conexões hidráulicas, rabicho, torneiras, reparos, descargas, entre outros. Aquisição de materiais utilizados em 

reparos em geral como: Cimento, gesso, areia, argamssa, tijolo, areia, tinta acrílica, manta asfáltica, gesso, massa 

corrida, espuma espansiva, veda-calha, entre outros.

Material Custeio

107 Materiais para Restauro de Acervo Bibliográfico
Aquisição de materiais para aplicação no restauro de acervo bibliográfico, tais como: Papel Japonês, Papel mata-

borrão, cabeceado encadernação, papel crepel, fita de recuperação de obra de arte, entre outros.
Material Custeio

108 Móveis e Divisórias
Aquisição de Móveis e Divisórias em geral, tais como: Mesas, cadeiras, estantes, gaveteiros volantes, divisórias, 

mobília de escritório em geral, divisórias de ambientes, descanso de pés, entre outros.
Material Permanente

109 No-Breaks Aquisição de equipamentos de No-breaks e Banco de Baterias. Material Permanente

110
Obras Civis para Ampliação de Instalações e/ou 

Adequações

Contratação para desenvolvimento de Obras Civis, tais como: novas edificações, novas construções, adequações de 

compartimentação de ambientes e quaisquer alteração que promova a criação de novas instalações físicas 

permanentes, ou seja,  representem ampliação às instalações da instituição e/ou inclusão de novas instalações 

permanentes.

Obras Permanente

111 Organização e Gerenciamento de Eventos
Contratação de Serviço de Gerenciamento e Assessoramento de Eventos, com locação de mobiliário, toldos, palco, 

sistema de som, entre outros.
Serviço Custeio

112 Outsourcing de Impressão Contratação de Serviço de Outsourcing de Impressão. Solução de TIC Custeio

113 Passagens Aéreas Contratação de Serviço de Gerenciamento de Viagens e emissão de passagens aéreas. Serviço Custeio

114 Pintura de ambientes e peças metálicas
Contratação de serviço de pintura de ambientes internos e externos (tetos, paredes e marquises) e peças metálicas 

em geral, com correção de pequenos defeitos de parede e tetos.
Serviço Custeio

115 Publicidade Legal
Contratação de serviço de Publicação de matérias em jornais oficiais e jornais de grande circulação por exigências 

legais.
Serviço Custeio

116
Quadros para Salas de Aula, Murais de Aviso e 

outros

Aquisição de Quadros em geral, tais como: Quadros Negros, Quadros Brancos, Quadros Verdes, Quadros de Aviso, 

Murais, entre outros.
Material Permanente

117
Reformas e Serviços de Engenharia de correção 

e/ou Adequações de Instalações

Contratação de Reformas e Serviços de Engenharia, tais como: correção de rachaduras, deslocamento de redes de 

água e esgoto, ampliação de rede elétrica, entre outros serviços, desde que não representem ampliação às 

instalações físicas da instituição.

Serviço de Engenharia Custeio

118
Seguro contra Acidentes Pessoais (Alunos e 

Estagiários)

Contratação de Serviço de Seguro Coletivo Contra Acidentes Pessoais para estagiários obrigatórios e não 

obrigatórios.
Serviço Custeio

119 Seguro de Veículos Contratação de Serviço de Serviço de Seguro não Obrigatório para frota veicular Serviço Custeio

120 Serralheria Contratação de Serviços de Serralheria. Serviço Custeio



121

Serviço de Apoio Administrativo (Agente de 

portaria, motorista, cozinheiro, copeito, entre 

outros)

Contratação de Serviço de Apoio Administrativo para suprimento de demandas não possíveis de atendimento pelo 

quadro de funcionários institucional, como Auxiliar Administrativo (antigo Contínuo), Motorista, Recepcionista, 

Agente de Portaria, Jardineiro, Auxiliar de Manuitenção, Vaqueiro, Cozinheiro, Eletricista, entre outros.

Serviço Custeio

122 Serviço de Confecção de Vidros Contratação de serviço de Confecção e Instalação de Vidros em geral. Serviço Custeio

123 Serviço de Digitalização de Documentos Físicos
Contratação de Serviços de Digitalização de Documentos Físicos, tais como assentamento funcional, processos 

físicos, entre outros.
Serviço Custeio

124 Fornecimento de Gás GLP Contratação de Serviço de fornecimento de gás liquefeito de petóleo para uso em cozinhas e laboratórios do IFB. Material Custeio

125 Fornecimento de Outros Gases Contratação de Serviço de fornecimento de outros gases para uso em laboratórios do IFB. Material Custeio

126
Serviço de manutenção de bombas hidráulicas 

(manutenção)
Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Bombas hidráulicas. Serviço Custeio

127 Serviços de chaveiro

Contratação de Serviços de Chaveiro para Abertura de Fechaduras, Substituição de fechadoras, Cópia de chaves 

(Portas, Móveis, Gavetas, Armários e Cadeados), troca de segredos, entre outros serviços abrangentes pelo ofício 

de chaveiro.

Serviço Custeio

128
Serviços de Transporte de Servidores e 

Colaboradores para deslocamento em serviço
Contratação de Serviço de Transporte de Servidores e Colaboradores da instituição para deslocamento em serviço. Serviço Custeio

129 Serviços Gráficos
Contratação de Serviço Gráfico para reprodução e entrega de material impresso ou arte gráfica, a depender do 

caso.
Serviço Custeio

130 Sinalização e Identificação Visual

Contratação de serviço de Sinalização e Identificação Visual, tais como: confecção e instalação de placas de 

sinalização, letras-caixa, totens direcionais, placas de trânsito, faixas para portas de vidro, pisos táteis, placas braile, 

entre outros.

Serviço Custeio

131
Softwares e Aplicações Específicas (Licenças 

Definitivas)

Aquisição de Licença definitiva de Solução de Tecnologia da Informação na modalidade Softwares ou Aplicação para 

finalidades específicas das unidades do órgão, tais como: Pro-Mob, FluidSIM, Auto-CAD, Revit, Volare entre outros.
Solução de TIC Permanente

132
Softwares e Aplicações Específicas (Licenças 

Temporárias)

Aquisição de Licença temporária e/ou suporte técnico de atualização de Solução de Tecnologia da Informação na 

modalidade Softwares ou Aplicação para fins específicos das unidades do órgão, tais como: Pro-Mob, FluidSIM, 

Auto-CAD, Revit, Volare, entre outros.

Solução de TIC Custeio

133
Softwares e Aplicações Estruturantes de Amplo 

Uso (Licenças Definitivas)

Aquisição de Licença definitivas de Solução de Tecnologia da Informação na modalidade Softwares ou Aplicação 

para amplo uso no órgão, tais como: Windows, Office, Adobe Reader, Winrar, entre outros.
Solução de TIC Permanente

134
Softwares e Aplicações Estruturantes de Amplo 

Uso (Licenças Temporárias)

Aquisição de Licença temporária e/ou suporte técnico de atualização de Solução de Tecnologia da Informação na 

modalidade Softwares ou Aplicação para amplo uso no órgão, tais como: Windows, Office, Adobe Reader, Winrar, 

entre outros.

Solução de TIC Custeio

135 Solução Tecnológica da Informação de Antivírus
Contratação de Licença de Solução de Tecnológia da Informação de Antivírus da disponibilização de licença de 

software e outros serviços necessários à implantação.
Solução de TIC Custeio

136
Solução Tecnológica da Informação de Rede Wi-

Fi

Contratação de Solução de Tecnológia da Informação para disponibilização de redes Wi-Fi através da 

disponibilização de equipamentos (switchs, roteadores e outros) e serviços de adequação na rede lógica 

necessários à implantação.

Solução de TIC Permanente

137
Solução Tecnológica da Informação de 

Segurança de rede (Firewall)

Contratação de Solução de Tecnológia da Informação para Segurança de Rede através da disponibilização de 

equipamentos (firewalls e outros) e serviços de adequação na rede lógica necessários à implantação.
Solução de TIC Permanente

138
Solução Tecnológica da Informação deTelefonia 

IP

Contratação de Solução de Tecnológia da Informação para disponibilização de telefonia VoIP através da 

disponibilização de equipamentos e serviços de adequação na rede lógica necessários à implantação.
Solução de TIC Permanente

139 Solução Tecnológica de Backup de Arquivos

Contratação de Serviço de Solução de Tecnológia da Informação para Segurança de Rede através da 

disponibilização de serviços, materiais e equipamentos necessários à adequação na rede lógica necessários à 

implantação.

Solução de TIC Custeio

140 Telefonia Fixa Contratação de Serviço de Telefonia Fixa Solução de TIC Custeio

141 Telefonia Móvel Pessoal
Contratação de Serviço de Telefonia Móvel com disponibilização de linha, plano de dados e fornecimento de 

aparelho.
Solução de TIC Custeio



142 Uniforme Escolar e Outras Vestimentas

Contratação de serviço de Confecção de Uniformes Escolares e Outras Vestimentas de uso nas dependências do 

IFB, como: camisetas, bermudas, agasalhos, dólmã, uniformes esportivos, e outras vestimentas de qualquer 

natureza.

Material Custeio

143 Vigilância Patrimonial Armada
Contratação de Serviço de vigilancia armada diurno e noturno, motorizado ou não, nas jornadas 12x36h ou 44h por 

semana.
Serviço Custeio

144 Material Bibliográfico Aquisição de livros Material Permanente

145 Seguro Obrigatóro e Taxas  de Veículos Serviços de seguro obrigatório e taxa de licenciamento anual de veículos. Serviço Custeio

146
Manutenção de Equipamentos de Laboratório ( 

Química, Biologia, Física e Alimentos)

Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de laboratório ( (Química, 

Biologia, Física e Alimentos)
Serviço Custeio

147 Limpeza e higienização de veículos Contratação de serviço de limpeza e higienização de veículos Serviço Custeio

148 Limpeza e higienização de tapetes e carpetes Contratação de serviços de limpeza e higienização de tapetes e carpetes. Serviço Custeio

149 Serviços de Tecnologia da Informação Serviços de link via cabo e outros. Serviço Custeio

150 Serviços de paisagismo Contratação de serviços de paisagismo para as unidades do IFB Serviço

151

Manutenção de Equipamentos Laboratório da 

área de Design e Produção de Móveis (desde 

que não contemplados nos grupos anteriores)

Contratação de serviços de manutenção de equipamentos específicos da área de Design e Produção de Móveis 

(desde que não contemplados nos grupos anteriores)
Serviço Custeio

152

Manutenção de Equipamentos Laboratório da 

área de Construção Civil (desde que não 

contemplados nos grupos anteriores)

Contratação de serviços de manutenção de equipamentos específicos da área de Construção Civil (desde que não 

contemplados nos grupos anteriores)
Serviço Custeio

153 Anuidade Pagamento de anuidade. Serviço Custeio

154 Materiais Elétricos e Eletrônicos Aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, tais como: pilhas, baterias, extensão elétrica, adaptador elétrico. Consumo Custeio

155 Recrutamento e seleção de pessoal Recrutamento e seleção de pessoal - concurso público. Serviço Custeio

156 Manutenção e suporte de software Serviços de manutenção e suporte de solução de software. Serviço Custeio

157 Divulgação Processos Seletivos Serviço de divulgação institucional dos processos seletivos do IFB. Serviço Consumo


