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I . APRESENTAÇÃO
1.
O Calendário de Compras e Contratações é instrumento de organização
temporal da realização das etapas de planejamento (fases internas) e realização das
licitações (fases externas) no IFB.
2.
Esse Calendário foi construído com base no Plano Anual de Aquisições (PAC)
previsto na Instrução Normativa SEGES N o 01/2019 (Planejamento e Gerenciamento
de Contratações - PGC) e Portaria 17/2020 - RIFB/IFB, de 28/12/2020 e estabelece a
forma de atendimento das mesmas, definindo os responsáveis pela condução de cada
processo (gerenciador) e os prazos de atendimento.
3.
Sua finalidade é estimular o planejamento das demandas institucionais de tal
forma a racionalizar os processos de aquisições e contratações, agrupando em uma
mesma licitação as solicitações de diferentes setores, otimizando recursos pela
eliminação de processos licitatórios com itens repetidos ou que sejam do mesmo grupo
de materiais ou serviços, garantindo a disponibilidade de insumos/serviços ao longo do
ano, necessários ao bom desempenho institucional.

4.
Além disso, vislumbra-se com a implantação do Calendário de Compras e
Contratações:
 Equipes especializadas e engajadas, uma vez que haverá tarefas atribuídas a
vários setores;
 Gerenciamento dos processos de contratação e controle e condução de
processos com maior celeridade; e
 Economia de escala nas contratações coletivas mediante compras com volumes
mais significativos, o que provoca maior concorrência entre fornecedores,
redução dos preços dos produtos, e maiores chances de sucesso das
aquisições de bens e serviços, diminuindo assim o alto índice de retrabalho e a
ocorrência de contratações frustradas decorrentes da falta de planejamento.
5.
Para construção do calendário foi necessário classificar os itens registrados nos
11 PAC’s institucionais em 4 tipos, conforme Art. 7º da Portaria. 17/2020 - RIFB/IFB,
sendo eles:
a) Compras e Contratações comuns a todas as unidades do IFB
4

b) Compras e Contratações comuns entre algumas unidades do IFB
c) Compras e Contratações específicas
d) Compras e Contratações especializadas
6.
O período de execução do calendário foi dividido em 3 Etapas. Cada Etapa
possui prazos definidos para atuação nas fases internas e externas da contratação.
Esses prazos poderão ser antecipados, mas o prazo previsto para o término da
contratação não poderá ser ultrapassado, para fins de garantir a execução das ações
planejadas para o Exercício.
7.
As contratações de serviços e materiais comuns a todas Unidades serão
iniciadas na 1ª etapa, priorizando as necessidades coletivas.
8.
As compras e contratações comuns entre algumas unidades do IFB serão
gerenciadas pelos Campi envolvidos.
9.
Para as contratações específicas, a unidade demandante será responsável pela
realização das fases internas e externas de contratação.
10.
Para definição das unidades responsáveis pela condução dos processos
licitatórios (gerenciadores), foram considerados:
a) histórico de realização de pregões anteriores (know how do gerenciador);
b) processos já iniciados e ainda não concluídos pelos campi em ano
anterior;
c) a estrutura de execução de cada unidade do IFB; e
d) urgência de atendimento de demanda individual.
11.
Diante do exposto, o Calendário de Compras e Contratações 2021 foi
estruturado da seguinte forma:

II. VIGÊNCIA
10.1. A vigência do Calendário de Compras e Contratações 2021 compreenderá o
período de 20 de maio de 2021 a 20 de abril de 2022 (12 meses)
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III. ETAPAS
Etapa

Período

Prazo

Início

Término

1ª

Maio/2021

Outubro/2021

6 meses

2ª

Junho/2021

Outubro/2021

5 meses

3º

Novembro/2021

Abril/2022

6 meses

1ª – ETAPA

6

2ª – ETAPA

3ª – ETAPA
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III. GRUPOS DE SERVIÇOS E BENS A SEREM LICITADOS EM 2021
A - LISTA DE GRUPOS - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMUNS A TODAS AS UNIDADES DO IFB
GERENCIADOR

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

NUMERO

NOME DO GRUPO

1

Materiais e Equipamentos para manutenção
predial

2

Equipamentos de segurança para biblioteca

3

Materiais de tecnologia da informação

4

Materiais e Equipamentos para os laboratórios das
áreas de química e biologia

5

Equipamentos eletrodomésticos, eletrônicos e de
uso administrativo

6

Mobiliários em geral

7

Equipamentos comuns de áudio, vídeo e foto
(Junto com os específicos do Campus)

8

Equipamentos e materiais esportivos

9

Equipamentos e materiais de proteção individual
(Licitar com laboratório de
eletromecânica/mecânica)

TIPO
Materiais
Permanentes/
Consumo
Materiais
Permanentes
Materiais de
Consumo
Materiais
Permanentes/
Consumo
Materiais
Permanentes
Materiais
Permanentes
Materiais
Permanentes
Materiais
Permanentes/
Consumo
Materiais
Permanentes/
Consumo

GRUPO ND

FASE
INTERNA

FASE
EXTERNA

ETAPA

Capital/Custeio

CSAM

CCEI

1ª

Capital

CGAM

CGAM

1ª

Custeio

CSSB/CCEI

CRFI

1ª

Capital

CGAM

CGAM

1ª

Capital

CBRA

CBRA

1ª

Capital

CBRA
CREC

CEST

1ª

Capital

CREC

CREC

2ª

CEST

CEST

CEST

CTAG

Capital/Custeio

Capital/Custeio

1ª

2ª
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NÚMERO
10

11

12

Serviços de manutenção preventiva e corretiva de
extintores e hidrantes, com fornecimento de
materiais e peças de reposição
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de
aparelhos de ar condicionado e câmara fria, com
fornecimento de materiais e peças de reposição
Serviços de manutenção preventiva e corretiva em
data center (controle ambiental, no break,
equipamento e outros), com fornecimento de
materiais e peças de reposição

TIPO

GRUPO ND

Serviços

Custeio

CEST

CCEI

1ª

Serviços

Custeio

CREC

CREC

1ª

Serviços

Custeio

Reitoria

CBRA

2ª

CGAM

1ª

CGAM

1ª

Reitoria
CTAG
CSSB
CBRA
CTAG
CGAM
CPLA

ETAPA

13

Serviços de limpeza, asseio e conservação predial

Serviços

Custeio

14

Serviços de pintura, com fornecimento de materiais

Serviços

Custeio

Serviços

Custeio

CCEI
CSSB

CRFI

1ª

Serviços

Custeio

CBRA

CBRA

1ª

Serviços

Custeio

Reitoria

CTAG

1ª

15

SERVIÇOS

NOME DO GRUPO

GERENCIADOR
FASE
FASE
INTERNA
EXTERNA

16

17

Serviços de instalação de sistema de segurança
por câmeras, com fornecimento de equipamentos e
materiais
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de
bombas hidráulicas, com fornecimento de materiais
e peças de reposição
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos (de uso administrativo), com
fornecimento de materiais e peças de reposição

9

18

19
20
21

Serviços de dedetização, desratização,
desinsetização, descupinização, controle de
pombos e aves e limpeza e desinfecção de caixas
d’água e cisternas, com fornecimento de materiais
Serviços de locação de equipamentos para
manutenções prediais e reformas diversas
Serviços de manutenção preventiva e corretiva de
gerador de energia, com fornecimento de materiais
e peças de reposição
Serviços de digitalização de documentos

Serviços

Custeio

CREC

CSAM

1ª

Serviços

Custeio

CRFI
CEST

CTAG

1ª

Serviços

Custeio

Reitoria

CREC

1ª

Serviços

Custeio

Reitoria

CTAG

1ª
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B - LISTA DE GRUPOS - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMUNS ENTRE ALGUMAS UNIDADES DO IFB

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

NÚMERO
22
23
24
25
26

NOME DO GRUPO

TIPO

GRUPO ND

Materiais para os laboratórios da área de
eletromecânica e manutenção automotiva
Materiais para os laboratórios das áreas de
agroindústria, alimentos, gastronomia e para o refeitório
estudantil do CPLA
Materiais e Equipamentos para os laboratórios da área
de Edificações e Segurança do Trabalho
Equipamentos para os laboratórios da área de
eletromecânica e manutenção automotiva
Serviços de automação de controle de entrada e saída
de pessoas e veículos, com fornecimento de
equipamentos e materiais

Material de
Consumo

Custeio

Material de
Consumo

Custeio

Material de
Consumo
Material
Permanente
Serviços

Custeio/Capital

GERENCIADOR
FASE
FASE
INTERNA
EXTERNA
CEST
CRFI
CGAM
CPLA
CCEI
CSAM

ETAPA

CTAG

2ª

CPLA

1ª

CCEI

1ª

Capital

CTAG

CEST

1ª

Custeio

CSSB
CSAM

CSAM

2ª
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C - LISTA DE GRUPOS - COMPRAS E CONTRATAÇÕES ESPECÍFICAS

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

NUMERO

NOME DO GRUPO

27

Materiais para uso veterinário

28

Materiais agrícolas

29

Materiais para os laboratórios da área de vestuário

30

Materiais para os laboratórios da área de eletromecânica

31

Materiais para os laboratórios da área de áudio e vídeo

32

Materiais para os laboratórios da área de controle ambiental, meio
ambiente e reciclagem

33

Materiais para os laboratórios da área de Dança

34

Materiais para os laboratórios da área de hospedagem e hotelaria

35

Materiais para os laboratórios da área de design de móveis, design
de produto e móveis

36

Materiais para os laboratórios da área de Geografia

37

Equipamentos para os laboratórios da área de automação industrial

38

Equipamentos para os laboratórios da área de áudio e vídeo

TIPO
Material de
Consumo
Material de
Consumo
Material de
Consumo
Material de
Consumo
Material de
Consumo
Material de
Consumo
Material de
Consumo
Material de
Consumo
Material de
Consumo
Material de
Consumo
Material
Permanente
Material
Permanente

GRUPO ND

GERENCIADOR
FASE INTERNA E
EXTERNA

ETAPA

Custeio

CPLA

2ª

Custeio

CPLA

2ª

Custeio

CTAG

2ª

Custeio

CTAG

2ª

Custeio

CREM

2ª

Custeio

CSAM

2ª

Custeio

CBRA

2ª

Custeio

CRIF

2ª

Custeio

CSAM

2ª

Custeio

CRIF

2ª

Capital

CTAG

2ª

Capital

CREM

2ª
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39

Equipamentos para os laboratórios da área de controle ambiental,
meio ambiente e reciclagem

40

Equipamentos para os laboratórios da área de Dança

41
42

Equipamentos para os laboratórios da área de hospedagem e
hotelaria
Equipamentos para os laboratórios da área de design de móveis,
design de produto e móveis

43

Material bibliográfico para o curso de áudio e vídeo

44

Material bibliográfico para o curso de Engenharia Civil

45

Quadros para salas de aula e murais de aviso

46

Materiais e Equipamentos de tecnologia assistiva (NAPNE)

SERVIÇOS

NUMERO

NOME DO GRUPO

Material
Permanente
Material
Permanente
Material
Permanente
Material
Permanente
Material
Permanente
Material
Permanente
Material
Permanente
Material de
Consumo/
Permanente

Capital

CSAM

2ª

Capital

CBRA

2ª

Capital

CRIF

2ª

Capital

CSAM

2ª

Capital

CREM

2ª

Capital

CSAM

2ª

Capital

CPLA

2ª

Custeio/
Capital

Reitoria
(PREN/PREX)

2ª

TIPO

GRUPO ND

GERENCIADOR
FASE INTERNA E
EXTERNA

ETAPA

CPLA

2ª

Reitoria (DICOM)
Fase Externa CBRA
Reitoria (PRGP)
Fase Externa CTAG

2ª

47

Serviços de leiloeiro

Serviço

Custeio

48

Serviços de organização de eventos

Serviço

Custeio

49

Serviços de exames médicos periódicos

Serviço

Custeio

50

Serviços de capacitação de servidores (Campi)

Serviço

Custeio

Reitoria / CAMPI

2ª

51

Serviços de impressão e reprografia

Serviço

Custeio

Reitoria (PRAD)
Fase Externa CSSB

2ª

2ª
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52

Serviços de digitalização de documentos

Serviço

Custeio

53

Uniformes escolares

Serviço

Custeio

54

Cantina

55

Cantina

56

Cantina

57

Serviço de chaveiro

58

Concessão
Administrativo
Concessão
Administrativo
Concessão
Administrativo

Reitoria
(PRGP/GAB/PREN)
Fase Externa CRFI
Reitoria (PREN)
Fase Externa CCEI

2ª
3ª

-

CBRA

2ª

-

CPLA

2ª

-

CCEI

2ª

Serviço

Custeio

CREM

2ª

Manutenção em equipamentos do laboratório de Construção Civil

Serviço

Custeio

CSAM

2ª

59

Serviço de instalação de linha de gás

Serviço

Custeio

CSAM

2ª

60

Serviço de serralheria

Serviço

Custeio

CBRA

2ª

61

Eficiência energética - Instalação de postes

Serviço

Custeio

CSSB/CRFI

2ª

62

Serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores e
plataformas de acessibilidade, com fornecimento de materiais e
peças de reposição

Serviço

Custeio

Reitoria (Interna)
CBRA (Externa)

2ª
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D - LISTA DE GRUPOS - COMPRAS E CONTRATAÇÕES ESPECIALIZADAS

NÚMERO

127

Serviços de Telefonia IP, com
fornecimento de equipamentos,
instalação e treinamento - Solução
de telefonia VoIP
Serviços de Wi-fi de alta
disponibilidade, com fornecimento
de equipamentos, instalação e
treinamento (Solução de redes
cabeada e sem fio)
Solução de segurança de rede
(Firewall)
Solução de backup

128

Solução de antivírus

129

Serviços de construção civil - CFT
GAMA

130

Serviços de construção civil - CFT
BRASÍLIA

131

Serviços de construção civil - CFT
SÃO SEBASTIÃO

122

123

SERVIÇOS

NOME DO GRUPO

126

DESCRIÇÃO DOS ITENS DO GRUPO

TIPO

GRUPO ND

GERENCIADOR
FASE
FASE
INTERNA
EXTERNA

Solução de Telefonia IP, com fornecimento
de equipamentos, instalação e treinamento

Serviços Custeio/Capital

Reitoria

CBRA

Solução em rede Wi-fi de alta
disponibilidade, Com fornecimento de
equipamentos, instalação e treinamento

Serviços Custeio/Capital

Reitoria

CSAM

Solução de segurança de rede (Firewall)

Serviços Custeio/Capital

Reitoria

CBRA

Solução de backup

Serviços Custeio/Capital

Reitoria

CRFI

Solução de antivírus
Serviço de construção civil, incluindo todos
os materiais, equipamentos e mão de obra,
necessários à construção do CFT Campus
Gama
Serviço de construção civil. incluindo todos
os materiais, equipamentos e mão de obra,
necessários à construção do CFT Campus
Brasília
Serviço de construção civil, incluindo todos
os materiais, equipamentos e mão de obra,
necessários à construção do CFT Campus

Serviços Custeio/Capital

Reitoria

CBRA

Serviços

Capital

Reitoria

CGAM

Serviços

Capital

Reitoria

CBRA

Serviços

Capital

Reitoria

CSSB

15

São Sebastião
132

133

134

135

136

Serviço de construção civil, incluindo todos
os materiais, equipamentos e mão de obra,
necessários à construção do CFT Campus
Ceilândia.
Serviço de construção civil, incluindo todos
Serviços de construção civil - CFT os materiais, equipamentos e mão de obra,
- RIACHO FUNDO
necessários à construção do CFT Campus
Riacho Fundo.
Serviço de construção civil, incluindo todos
Serviços de construção civil os materiais, equipamentos e mão de obra,
BIBLIOTECA CREM
necessários à construção da biblioteca no
Campus Recanto das Emas
Serviço de construção civil, incluindo todos
Serviços de construção civil os materiais, equipamentos e mão de obra,
LAGOA DE CONTENÇÃO CEST
necessários à construção de lagoa de
contenção - Campus Estrutural.
Serviços de engenharia , com fornecimento
Serviços de engenharia com
e instalação de toda infraestrutura civil e
fornecimento e instalação de grupo elétrica, incluindo eletrodutos, eletrocalhas,
gerador de energia
conectores e cabos necessários à instalação
de grupo gerador de energia.
Serviços de construção civil - CFT
CEILÂNDIA

Serviços

Capital

Reitoria

CCEI

Serviços

Capital

Reitoria

CRFI

Serviços

Capital

Reitoria

CREC

Serviços

Capital

Reitoria/CEST

CEST

Serviços

Capital

Reitoria

CREC
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IV. GRUPOS DE SERVIÇOS E BENS QUE NÃO SERÃO LICITADOS EM 2021
E - LISTA DE GRUPOS - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMUNS A TODAS AS UNIDADES DO IFB
Número

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

1

2

3

4

5

Nome do Grupo

Materiais de expediente

DESCRIÇÃO DOS ITENS DO GRUPO
1) Itens de escritório e papelaria em geral: pastas
suspensas, caixa arquivo, caneta, lápis, lapiseira,
borracha, papel A4, A3, Fotográfico, Envelopes, clips,
grampos, grampeador, etiquetas térmicas e outras, cola
branca e outros. 2) 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). 3) Etiquetas RFID para livros
(Sistema de Segurança das bibliotecas)

Justificativa

Existência de estoque, possibilidade de
utilização de serviço de almoxarifado
virtual
de
outras
unidades
para
suprimento de demandas pontuais.

Existência de instrumentos adquiridos
recentemente para as unidades do IFB.
Materiais de copa, cozinha e
Qualquer
demanda
adicional
é
descartáveis
considerada pontual, ou seja, específica e
não é classificado como contratações
comuns.
Materiais e Equipamentos
Realizar levantamento de necessidades
para os laboratórios das áreas Diversos conforme demanda das áreas requisitantes
para verificar a necessidade para outro
de física e matemática
Exercício
Instrumentos musicais e
Realizar levantamento de necessidades
Instrumento de cordas, instrumentos de sopro,
materiais para manutenção
para verificar a necessidade para outro
instrumentos percussivos, e outros insumos
dos instrumentos
Exercício
Realizar levantamento de necessidades
Jogos, mapas, globo terrestre, massinha de modelar e
Materiais pedagógicos
para verificar a necessidade para outro
outros
Exercício
Garrafa Térmica, Jarra de inox, xicara, açucareiro, copo
de vidro, pano de copa, colher, garfo, faca, prato, Copos
descartáveis, guardanapo, prato, garfo, faca, colher,
papel toalha, saco plástico de alimentos.
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Número

6

SERVIÇOS

7

8
9

10

11

12

13

Nome do Grupo
Serviços de assinatura de
base de dados para
fornecimento de acesso a
livros e periódicos eletrônicos
nacionais e internacionais (ebooks).
Serviços de manutenção
preventiva e corretiva da
subestação e da rede
primária, com fornecimento de
materiais e peças de
reposição
Serviços de seguro para frota
de veículos institucional
Serviços de instalação de
toldos e policarbonato, com
fornecimento de materiais
Serviços de manutenção de
equipamentos de tecnologia
assistiva (NAPNE)
Serviços de instalação de
películas, com fornecimento
de materiais
Serviços de instalação de
persianas, com fornecimento
de materiais
Serviços
de
identificação
visual, com fornecimento de
materiais

DESCRIÇÃO DOS ITENS DO GRUPO

Justificativa

Serviços de assinatura de base de dados para
fornecimento de acesso a livros e periódicos eletrônicos Depende de estudo prévio institucional
nacionais e internacionais (e-books).

Manutenção preventiva e corretiva da subestação e da
rede primária, com fornecimento de materiais e peças Contração prevista para 2022
de reposição.
Serviço de Seguro não Obrigatório para frota veicular Realizar levantamento de necessidades
institucional
para contratação em Exercícios futuros
Toldos e policarbonato, com fornecimento de materiais

Realizar levantamento de necessidades
para contratação em Exercícios futuros

Manutenção de equipamentos de tecnologia assistiva Realizar levantamento de necessidades
(NAPNE)
para contratação em Exercícios futuros
Instalação de películas, com fornecimento de materiais

Realizar levantamento de necessidades
para contratação em Exercícios futuros

Instalação de persianas, com fornecimento de materiais

Realizar levantamento de necessidades
para contratação em Exercícios futuros

Placas de sinalização, fachadas e letras caixa, totens, Realizar levantamento de necessidades
painéis e outros
para contratação em Exercícios futuros
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14

15

16

17

18

19

20

21

Serviços de vidraçaria, com
fornecimento de materiais
Serviços
de
manutenção
preventiva e corretiva de
armário
deslizante,
com
fornecimento de materiais e
peças de reposição
Serviços
de
manutenção
preventiva e corretiva em rede
de gás, com fornecimento de
materiais
e
peças
de
reposição
Serviços de confecção de
material
gráfico,
com
fornecimento de materiais

Instalação de vidros e espelhos

Realizar levantamento de necessidades
para contratação em Exercícios futuros

Manutenção preventiva e corretiva de armário
Realizar levantamento de necessidades
deslizante, com fornecimento de materiais e peças de
para contratação em Exercícios futuros
reposição

Manutenção preventiva e corretiva em rede de gás, com Realizar levantamento de necessidades
fornecimento de materiais e peças de reposição
para contratação em Exercícios futuros

Confecção de Papel Timbrado, Panfletos, Folders,
Realizar levantamento de necessidades
Cartão de visita, Adesivos, Envelopes, Catálogo e
para contratação em Exercícios futuros
outros
Serviço de Apoio Administrativo para suprimento de
demandas não possíveis de atendimento pelo quadro
de
funcionários
institucional,
como
Auxiliar
Serviços
de
apoio
Administrativo
(antigo
Contínuo),
Motorista, A ser realizado em 2022
administrativo
Recepcionista, Agente de Portaria, Jardineiro, Auxiliar
de Manutenção, Vaqueiro, Cozinheiro, Eletricista, entre
outros.
Todas as unidades do IFB possuem
contratos em vigor, com possibilidade de
Serviços
de
vigilância Serviço de vigilância armada diurno, noturno (12x36)
renovação. Dessa forma, entende-se que
patrimonial armada
motorizada e diurno 44h/s
não é necessária nova contratação no
momento.
Não há necessidade de licitar tal serviço.
Serviços de fornecimento de
Fornecimento de Água e Esgoto
Todas as unidades possuem contratos
água e esgotamento sanitário
vigentes.
Serviços de fornecimento de
Não há necessidade de licitar tal serviço.
energia elétrica e iluminação Fornecimento de Energia Elétrica
Todas as unidades possuem contratos
pública
vigentes.
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Serviços de gerenciamento de
Serviço automatizado de abastecimento de veículos
frota veicular, com
oficiais
fornecimento de combustível

23

Serviços de seguro de
acidentes pessoais para
estudantes e estagiários do
IFB

Serviços de seguro coletivo contra acidentes pessoais
para atender os estagiários

24

Serviços de emissão de
certificados digitais

Serviços de emissão de certificados digitais

25

Serviços de outsourcing de
almoxarifado virtual

Fornecimento de material de consumo e expediente

26

Serviços de gerenciamento de
Emissão de passagens aéreas e terrestres
passagens aéreas e terrestres

27

Serviços de chaveiro e de
carimbos, com fornecimento
de materiais

1) Chaveiro: Abertura e Conserto de fechaduras, cópia
de chaves (Portas, Móveis, Gavetas, Armários e
Cadeados) 2) Carimbo: confecção de carimbo, resina e
refis

28

Serviços de locação de
veículos

Serviço de aluguel de veículo por unidade de medida
(diária, quilômetro-rodado, etc.) com motorista ou não.

29

Serviços de transporte de
servidores por aplicativo

Serviços de Transporte de Servidores por Aplicativo
(TAXIGOV)

Todas as unidades do IFB possuem
contratos em vigor, com possibilidade de
renovação. Dessa forma, entende-se que
não é necessária nova contratação no
momento.
Todas as unidades do IFB possuem
contratos em vigor, com possibilidade de
renovação. Dessa forma, entende-se que
não é necessária nova contratação no
momento.
Todas as unidades do IFB possuem
contratos em vigor, com possibilidade de
renovação. Dessa forma, entende-se que
não é necessária nova contratação no
momento.
Licitado pela Central de Compras
Algumas unidades possuem o serviço.
Considerando o atual cenário verifica-se
que a contratação não é prioridade para o
Exercício de 2021
Todas as unidades do IFB possuem
contratos em vigor, com possibilidade de
renovação. Dessa forma, entende-se que
não é necessária nova contratação no
momento. OBS: O atual contrato não
contempla serviço de carimbo, que deverá
ser previsto na próxima licitação.
Aguardando finalização dos estudos da
comissão de avaliação do modelo de frota
do IFB
Todas as unidades do IFB possuem
contratos em vigor, com possibilidade de
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(Taxigov)

30

31

32

33

34

35

36

Serviços de publicação de
matéria no Diário Oficial da
União (DOU)
Serviços de distribuição de
publicidade legal impressa
e/ou eletrônica de interesse
do Instituto Federal de Brasília
(IFB), por intermédio da
Empresa Brasil de
Comunicação - EBC.
Serviços postais em âmbito
nacional e internacional.
Serviços de limpeza e
recuperação de carpetes e
tapetes, com fornecimento de
materiais e mão de obra
Serviços de acesso a solução
de ferramenta de pesquisa de
preços (Banco de Preços)
Serviços de manutenção
preventiva e corretiva de
veículos institucionais, com
fornecimento de materiais e
peças de reposição
Serviços de manutenção
preventiva e corretiva em
usina fotovoltaica, com
fornecimento de materiais e
peças de reposição

renovação. Dessa forma, entende-se que
não é necessária nova contratação no
momento. OBS: Tal serviço é licitado pela
Central de Compras/ME.
Publicações Oficiais

Serviço não exige licitação

Publicações Oficiais

Serviço descontinuado

Serviços postais em âmbito nacional e internacional
(Correios)

Contratação dispensa licitação

Limpeza e recuperação de carpetes e tapetes, com
fornecimento de materiais e mão de obra

Serviço contemplado no processo de
contratação de limpeza, asseio e
conservação

Serviços de acesso a solução de ferramenta de
pesquisa de preços (Banco de Preços)

Utilizado o sistema governamental Painel
de Preços

Manutenção preventiva e corretiva de veículos
institucionais, com fornecimento de materiais, peças de
reposição e lavagem de veículos

Reitoria possui Contrato vigente que
atende todas as unidades do IFB , com
possibilidade de renovação. Dessa forma,
entende-se que não é necessária nova
contratação no momento.

Manutenção preventiva e corretiva em usina
fotovoltaica, com fornecimento de materiais e peças de
reposição

Aguardar a finalização da instalação
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37

Uniforme escolar

Camisetas, bermudas, agasalhos de qualquer natureza
e outros

38

Serviços comuns de
engenharia inerentes à
manutenção predial
corretiva ou preventiva, com
fornecimento de material

De acordo com o Plano de Manutenção Predial do IFB

Houve aquisição de uniforme no ano de
2020, que foram recebidos durante a
pandemia, mas não distribuídos aos
alunos. Então existe material em estoque
para distribuição no ano de 2021.
Embora seja uma necessidade, entendese não ser possível a realização dessa
atividade no ano de 2021 em decorrências
das necessidade de acompanhamento e
realização de licitação de novas obras do
IFB Dessa forma, será executada em
outro exercício.
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F - LISTA DE GRUPOS - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMUNS ENTRE ALGUMAS UNIDADES DO IFB
Nú
me
ro

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

39

40

41
42

Nome do Grupo

DESCRIÇÃO DOS ITENS DO GRUPO

Materiais para os laboratórios da área de Comércio /
Materiais para os laboratórios da área de Serviços
Públicos e Gestão Pública / Materiais para os
laboratórios da área de Processos Gerenciais /
Materiais para os laboratórios da área de Secretaria
Escolar / Materiais para os laboratórios da área de
Materiais para os
Gestão / Materiais para os laboratórios da área de
laboratórios da área de
Secretaria Escolar / Materiais para os laboratórios da
Gestão
área de Secretariado / Materiais para os laboratórios
da área de Administração / Materiais para os
laboratórios da área de Governança Territorial para o
Desenvolvimento Saudável e Sustentável / Materiais
para os laboratórios da área de Ciências Policias
com foco na atuação da polícia jurídica
Materiais para os laboratórios da área de Letras
(Língua Espanhola) / Materiais para os laboratórios
da área de Letras-Inglês / Materiais para os
Materiais
para
os
laboratórios da área de Ensino de Humanidades e
laboratórios da área de
Linguagem / Materiais para os laboratórios da área
Educação
de Educação Profissional / Materiais para os
laboratórios da área de Letras – Língua Portuguesa /
Materiais para os laboratórios da área de Pedagogia
Equipamentos para os
laboratórios da área de Diversos conforme demanda do setor requisitante
Informática
Equipamentos para os Equipamentos para os laboratórios da área de
laboratórios da área de Comércio / Equipamentos para os laboratórios da

Campus
Interessado

Justificativa

CBRA /
Realizar levantamento de necessidades para
CGAM / CSSB
aquisições em Exercícios futuros
/ CEST / CCEI

CCEI / CRIF /
Realizar levantamento de necessidades para
CSAM
/
aquisições em Exercícios futuros
CSSB/CREM

CBRA
/ Realizar levantamento de necessidades para
CTAG/CREM aquisições em Exercícios futuros
CBRA
CGAM

/ A contratação se mostra necessária para
/ atender às demandas dos respectivos

23

Gestão

área de Serviços Públicos e Gestão Pública / CSSB / CEST cursos, seja com a aquisição de software
Equipamentos para os laboratórios da área de / CCEI
específicos, ou mesmo equipamentos que
Processos Gerenciais / Equipamentos para os
são comuns entre eles, mas que se
laboratórios da área de Secretaria Escolar /
diferenciam daqueles adquiridos pelas
Equipamentos para os laboratórios da área de
compras comuns das unidades.
Gestão / Equipamentos para os laboratórios da área
de Secretaria Escolar / Equipamentos para os
laboratórios da área de Secretariado / Equipamentos
para os laboratórios da área de Administração /
Equipamentos para os laboratórios da área de
Governança Territorial para o Desenvolvimento
Saudável e Sustentável / Equipamentos para os
laboratórios da área de Ciências Policias com foco na
atuação da polícia jurídica

Equipamentos para os
laboratórios das áreas de
agroindústria, alimentos, Balança, Liquidificador industrial, fogão industrial, CRFI / CGAM
43
gastronomia e para o forno industrial, câmara fria, coifa e outros
/ CPLA
refeitório estudantil do
CPLA
Equipamentos para os laboratórios da área de Letras
(Língua Espanhola) / Equipamentos para os
laboratórios da área de Letras-Inglês / Equipamentos
Equipamentos para os para os laboratórios da área de Ensino de
CCEI / CRIF /
44 laboratórios da área de Humanidades e Linguagem / Equipamentos para os
CSAM / CSSB
Educação
laboratórios da área de Educação Profissional /
Equipamentos para os laboratórios da área de Letras
– Língua Portuguesa / Equipamentos para os
laboratórios da área de Pedagogia
Equipamentos para o
Perfurador de solos, serrotes de podas, bandejas de
45 laboratório da área de
CEST
cultivos, aparelho de floculação, corantes, binóculos
meio ambiente

Realizar levantamento de necessidades para
aquisições em Exercícios futuros

Realizar levantamento de necessidades para
aquisições em Exercícios futuros

Realizar levantamento de necessidades para
aquisições em Exercícios futuros
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G - LISTA DE GRUPOS - COMPRAS E CONTRATAÇÕES ESPECÍFICAS

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Número

Nome do Grupo

DESCRIÇÃO DOS ITENS DO
GRUPO

Campus
Interessado

Justificativa

46

Materiais para os laboratórios da
área de eventos

--

CBRA

Houve a aquisição de materiais que compõem o
"enxoval" do curso no exercício de 2020; de
modo que ainda tem estoque de vários itens
requeridos. Assim, considerando que há outras
necessidades de aquisição mais urgentes, optase por realizar esta licitação no próximo
exercício.

47

Materiais para os laboratórios da
área de Eletrônica e
Equipamentos Biomédicos

-

CCEI

Realizar levantamento de necessidades para
aquisições em Exercícios futuros

48

Agua mineral (galão 20 litros)

Água Mineral

49

Equipamentos agrícolas

Tratores, colheitadeira, arado,
semeadoras, draga e outros

CPLA

50

Equipamentos para os
laboratórios da área de vestuário

Máquina de costura, ferro de
passar e outros

CTAG

51

Equipamentos para os
laboratórios da área de eventos

REITORIA
/CSSB

-

CBRA

Contrato vigente com possibilidade de
renovação
Houve a licitação do CPLA de maioria destes
itens no final de o exercício de 2019; Logo, caso
haja
necessidade
e
disponibilidade
orçamentária o campus irá utilizar esse
processo ou alguma adesão específica para
atender a demanda.
Realizar levantamento de necessidades para
aquisições em Exercícios futuros.
Houve a aquisição de materiais que compõem o
"enxoval" do curso no exercício de 2020; de
modo que ainda tem estoque de vários itens
requeridos. Assim, considerando que há outras
necessidades de aquisição mais urgentes, optase por realizar esta licitação no próximo
exercício.
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52
53

SERVIÇOS

54

Equipamentos para os
laboratórios da área de Eletrônica
e Equipamentos Biomédicos
Equipamentos para os
laboratórios da área de Mecânica
Equipamentos para os
laboratórios da área de Meio
ambiente

Número

Nome do Grupo

55

Serviços de limpeza de piscina e
espelho d'água

56

Serviços de destinação final de
resíduos químicos perigosos e de
vidrarias danificadas

57

Serviços
de
manutenção
preventiva e corretiva em estação
de tratamento de esgoto (ETE),
com fornecimento de materiais

58

Serviços de mídia institucional
Informativa

-

CCEI

Realizar levantamento de necessidades para
aquisições em Exercícios futuros.

-

CEST

Realizar levantamento de necessidades para
aquisições em Exercícios futuros.

-

CEST

Realizar levantamento de necessidades para
aquisições em Exercícios futuros.

DESCRIÇÃO DOS ITENS DO
Campus
GRUPO
Interessado
Serviços de limpeza de piscina e
CBRA
espelho d'água
Serviço de destinação final
(manuseio,
classificação,
compatibilização,
acondicionamento,
coleta,
CGAM
transporte,
tratamento
e
disposição final) de resíduos
químicos perigosos e de vidrarias
danificadas de laboratórios
Serviços
de
manutenção
preventiva
e
corretiva
em
estação de tratamento de esgoto
CGAM
(ETE), com fornecimento de
materiais
Divulgação material audiovisual
institucional informativo
(TV,
Reitoria
Rádio e outros)

Justificativa
Serviços com contrato vigente

Em análise para contratação em Exercício
futuro

Em análise para contratação em Exercício
futuro

Em análise para contratação em Exercício
futuro
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H - LISTA DE GRUPOS - COMPRAS E CONTRATAÇÕES ESPECIALIZADAS

MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS

SERVIÇOS

Número

Nome do Grupo

DESCRIÇÃO DOS ITENS DO GRUPO

59

Serviços de fornecimento Infraestrutura de rede de fibras ópticas de internet
internet

60

Serviços
móvel

61

Serviços de telefonia fixa Serviço de Telefonia Fixa

62

Serviço de impressão próprios das unidades,
Serviços de outsourcing
com locação de impressoras monocromáticas
de impressão
ou policromáticas.

de

telefonia

Número

Nome do Grupo

63

Softwares de tecnologia
da informação (comum a
todos os campi)

64

Softwares de tecnologia
da informação (comum a
todos os campi)

65

Equipamentos
de
tecnologia da Informação

Serviço
de
Telefonia
Móvel
com
disponibilização de linha, com acesso a plano
de dados e fornecimento ou não de aparelho.

DESCRIÇÃO DOS ITENS DO GRUPO
Sistemas
operacionais,
Pacote
Office,
Antivírus,
softwares
de
laboratórios
específicos, biblioteca, acessibilidade, entre
outros
Sistemas
operacionais,
Pacote
Office,
Antivírus,
softwares
de
laboratórios
específicos, biblioteca, acessibilidade, entre
outros
Computadores, roteador, antenas de Wi-Fi,
Firewall, Servidores, Switches, tabletes,
notebooks, impressora térmica, nobreaks (para
rede estabilizada) e outros

Justificativa
Contrato vigente. As contratações/aquisições de
TIC irão acontecer conforme priorização do CGD Comitê de Governança Digital (PDTIC 2021)
As contratações/aquisições de TIC irão acontecer
conforme priorização do CGD - Comitê de
Governança Digital (PDTIC 2021)
Serviço licitado pela Central de Compras/ME. Os
Campi participarão da Ata de Registro de Preços
sendo necessário a contratação do serviço.
Contrato vigente. As contratações/aquisições de
TIC irão acontecer conforme priorização do CGD Comitê de Governança Digital (PDTIC 2021)

Tipo
Serviços

Serviços

Serviços

Serviços

Justificativa

Tipo

As contratações/aquisições de TIC irão acontecer
conforme priorização do CGD - Comitê de
Governança Digital (PDTIC 2021)

Serviços

As contratações/aquisições de TIC irão acontecer
conforme priorização do CGD - Comitê de
Governança Digital (PDTIC 2021)

Materiais de
Consumo

As contratações/aquisições de TIC irão acontecer
conforme priorização do CGD - Comitê de
Governança Digital (PDTIC 2021)

Materiais
Permanentes
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V - DISTRIBUIÇÃO DO QUANTITATIVO DOS GRUPOS DO CALENDÁRIO DE COMPRAS E
CONTRATAÇÕES COMUNS 2021 POR GERENCIADOR:
I - LISTA DE GRUPOS - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMUNS A TODAS AS UNIDADES DO IFB

Fase Interna
Fase Externa

Reitoria
5

CBRA CPLA CSSB CEST CTAG CCEI CGAM
4
1
3
4
2
2
3
3
2
4
2
4

CREC CRFI CSAM
4
1
1
3
2
1

J - LISTA DE GRUPOS - COMPRAS E CONTRATAÇÕES COMUNS ENTRE ALGUMAS UNIDADES DO IFB
Reitoria
Fase Interna
Fase Externa

CBRA CPLA CSSB CEST CTAG CCEI CGAM
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2

CREC CRFI CSAM
1
2
1

L - LISTA DE GRUPOS - COMPRAS E CONTRATAÇÕES ESPECÍFICAS

Fase Interna
Fase Externa

Reitoria
5

CBRA CPLA CSSB CEST CTAG CCEI CGAM
2
3
3
3
3
1
4
1

CREC CRFI CSAM
3
3
5
3
4
5
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M - LISTA DE GRUPOS - COMPRAS E CONTRATAÇÕES ESPECIALIZADAS

Fase Interna
Fase Externa

Reitoria
13

CBRA CPLA CSSB CEST CTAG CCEI CGAM
4

1

1

2

1

CREC CRFI CSAM
2

2

1
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VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS
12.
Considerando as especificidades das contratações de Obras e Soluções de
Tecnologia da Informação os prazos definidos nas etapas do calendário não se aplicam
a esses processos, cabendo a Diretoria de Engenharia/PRAD e a Diretoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação o gerenciamento dos prazos das
contratações de acordo com as prioridades institucionais e disponibilidade
orçamentária.
13.
As unidades gerenciadoras deverão seguir, para fins de instrução processual, as
diretrizes constantes nos documentos denominados “Procedimento Operacional
Padrão – POP”, conforme tipo de licitação a ser realizada.
14.
Mensalmente, nas reuniões do Fórum de Diretores de Administração e
Planejamento, os gerenciadores dos processos de aquisição/contratação informarão o
status de todos os grupos do calendário, apresentando relatório resumido do
andamento dos mesmos à plenária do Fórum para discussão e proposição de
intervenções / melhorias.
15.
A Coordenação Geral de Aquisições – CGAQ acompanhará a execução do
calendário junto as Unidades e emitirá relatório em até 5 dias após o final de cada
etapa onde deverá constar o percentual de execução do calendário, bem como
justificativa para não atendimento dos prazos, se for o caso.
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