DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES DO IFS - 2019

CAMPUS

REITORIA

REITORIA

REITORIA

SETOR

PROAD

PROAD

PROAD

CUSTEIO (C) /
INVESTIMENTO (I)

C

CATEGORIA DO OBJETO

MATERIAL DE LIMPEZA

OBJETO DA
CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA
PARA A
CONTRATAÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL
DA UNIDADE EM
RELAÇÃO AO
OBJETO

RISCOS: PRINCIPAL
AMEAÇA ENVOLVIDA
CASO NÃO SEJA
CONTRATADO

O estoque vem
sendo gerenciado
Inviabilidade de
pela COAL através realizar os serviços de
Atender à demanda
das atas de registro limpeza, visto que o
da Reitoria do IFS
de preços
atual contrato de
Registro de preços para
durante a execução
aquisição de material
proveniente do
serviços de limpeza
de suas atividades
de limpeza.
pregão SRP n°
não contempla o
administrativas e
02/2018 (com
fornecimento de
institucionais.
validade até
materiais por parte da
21/05/19). Fonte:
contratada.
Site IFS.

C

O estoque vem
sendo gerenciado
pela COAL através
das atas de registro
Atender à demanda
de preços
da Reitoria do IFS
proveniente do
Impacto na execução
Registro de preços para
durante a execução
pregão SRP n°
das atividades
MATERIAL DE EXPEDIENTE aquisição de material
de suas atividades
02/2018 (com
administrativas e
de expediente.
administrativas e
validade até
institucionais.
institucionais.
21/05/19) e pregão
SRP n° 13/2018
(com validade até
09/07/19). Fonte:
Site IFS.

C

O estoque vem
sendo gerenciado
pela COAL através
das atas de registro
Risco de
Registro de preços para Atender à demanda
de preços
aquisição de água
da Reitoria quanto
desabastecimento de
proveniente do
mineral sem vasilhame ao consumo de água
água mineral para
pregão SRP n°
e com vasilhame.
mineral.
consumo.
08/2018 (com
validade até
14/06/19). Fonte:
Site IFS.

AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL (COM E SEM
VASILHAME)

GRAU DE
PRIORIDADE DA
CONTRATAÇÃO

DATA ESTIMADA
VALOR ESTIMADO
PARA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
DO ITEM
(ANUAL)

Alta

mai/19

R$20.000,00

Média

mai/19

R$35.000,00

Alta

jun/19

R$57.800,00

ALINHAMENTO
COM
PLANEJAMENTO

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

PROAD

PROAD

PROAD

PROAD

C

O estoque vem
sendo gerenciado
pela COAL através
Atender as
da ata de registro de
Registro de preços para necessidades da
Desabastecimento do
preços proveniente
MATERIAL DE EXPEDIENTE aquisição de capas para Reitoria referente
estoque de capas para
do pregão SRP n°
processo.
aos processos
processo.
23/2017 (com
administrativos.
validade até
22/01/19). Fonte:
Site IFS.

Média

fev/19

R$7.400,00

C

O estoque vem
sendo gerenciado
pela COAL através
Atender as
das atas de registro
MATERIAL DE
Registro de preços para necessidades da
de preços
Desabastecimento do
MANUTENÇÃO E PINTURA aquisição de materiais Reitoria referente a
proveniente do
estoque dos materiais
PREDIAL
para pintura predial.
manutenção
pregão SRP n°
em questão.
predial.
16/2017 (com
validade até
29/11/18). Fonte:
Site IFS.

Baixa

mar/19

R$20.000,00

C

O estoque vem
sendo gerenciado
pela COAL através
Atender as
das atas de registro
Registro de preços para
MATERIAL HIDRÁULICO,
necessidades da
de preços
Desabastecimento do
aquisição de materiais
ELÉTRICO E
Reitoria referente a
proveniente do
estoque dos materiais
hidráulico, elétrico e
FERRAMENTAS
manutenção
pregão SRP n°
em questão.
ferramentas.
predial.
15/2018 (com
validade até
10/09/19). Fonte:
Site IFS.

Baixa

set/19

R$100.000,00

C

DISPENSA DE LICITAÇÃO
(LOCAÇÃO DE IMÓVEIS)

Vigência do Termo
Aditivo 03 ao
Contrato n° 23/2012
Locação do imóvel contrato 23/2012
Paulo Roberto Farias
de funcionamento
termina em
dos Santos - ME
da sede da Reitoria. 16/10/2019, sendo
(04.026.380/0001-94).
necessária a
renovação

Não funcionamento
da sede da Reitora

Muito Alta

out/19

R$ 858.454,61
(anual)*
*Valor Com acréscimo previsto de
10% pelo reajuste do IGPM

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

PROAD

PROAD

PROAD

PROAD

C

C

C

C

DISPENSA DE LICITAÇÃO
(LOCAÇÃO DE IMÓVEIS)

Contrato a ser
realizado

Locação de imóvel
próximo ao Centro
de Pós-graduação
da Reitoria.

Redução da
distribuição dos
setores da Reitoria
de 4 prédios para
apenas 2.
Inexistência de
espaço suficiente
atualmente para as
atividades da
Reitoria

Funcionamento
inadequado de
setores da Reitoria;
ampliação de custos
com logística de
almoxarifado e
transporte;
insegurança
patrimonial.

Alta

jan/19

R$360.000,00

Média

abr/19

R$5.400,00

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(ELEVADORES)

Contratação de
empresa
especializada para O Contrato 04/2017
execução dos
é passível de
serviços de
renovação, desde
manutenção
que haja
Defeitos que tornem
Contrato n° 04/2017
preventiva e
concordância de
inviável o uso do
Elevadores OTIS LTDA
corretiva.
ambas as partes. A elevador na sede da
(29.739.737/0037-13).
conservação e
vigência do Termo
Reitoria
assistência de
Aditivo 01 ao
elevador d e
Contrato 04/2017
passageiros,
vai até 19/04/2019
instalado no prédio
da Reitoria.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Contrato nº 34/2016
Trivale Administração
LTDA

CONTRATAÇÃO DE O Contrato 34/2016
EMPRESA
é passível de
ESPECIALIZADA
renovação, desde
Impossibilidade de
PARA PRESTAÇÃO
que haja
utilização dos veículos
DE SERVIÇO DE
concordância de
Institucionais da
GERENCIAMENTO ambas as partes. A
Reitoria por falta de
DE FROTA COM
vigência do Termo
combustível
ABASTECIMENTO
Aditivo 01 ao
POR MEIO DE REDE Contrato 34/2016
CREDENCIADA
vai até 02/01/2019

Alta

jan/19

R$67.824,74

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

CONTRATAÇÃO DE O Contrato 12/2016
EMPRESA
é passível de
ESPECIALIZADA NA renovação, desde
A manutenção
PRESTAÇÃO DE
que haja
preventiva é essencial
Contrato nº 12/2016
SERVIÇOS DE
concordância de
para o bom
Ticket Soluções HDFGT GERENCIAMENTO ambas as partes. A
funcionamento e
DE MANUTENÇÃO vigência do Termo
conservação dos
PREVENTIVA E
Aditivo 03 ao
veículos da reitoria.
CORRETIVA DE
Contrato 12/2016
VEÍCULOS
vai até 20/08/2019

Alta

ago/19

R$424.312,21

REITORIA

REITORIA

REITORIA

PROAD

PROAD

PROAD

C

C

C

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(LIMPEZA)

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO VEICULAR)

Atualmente esse
serviço é prestado
precariamente pelo
Contrato 04/2016.
Todavia, este
contrato foi uma
Adesão a uma Ata
do Campus São
Cristóvão, que
possui uma
produtividade por
funcionário muito
Contratação de
alta considerando a
Licitação sendo
empresa para
realidade da
realizada pelo Campus serviço de limpeza,
Reitoria. Assim, no
Estância
asseio e
contrato atual, o
conservação
número de agentes
de limpeza e
insuficiente e não
prevê fornecimento
de materiais de
limpeza,
sobrecarregando a
capacidade do
Almoxarifado e
ampliando os riscos
de
desabastecimento.

Licitação para
contratação de seguro
veicular

Contrato 11/2014
Contratação de serviço
SERVIÇO COM MÃO DE
de Apoio
OBRA EXCLUSIVA (APOIO
Administrativo - ERICK
ADMINISTRATIVO)
LIMA MACHADO
MENDONCA

Sobrecarga do
almoxarifado da
Reitoria. Risco de
desabastecimento de
material de limpeza.
Baixo quantitativo de
terceirizados para os 3
prédios de
responsabilidade da
Reitoria.

Média

jun/19

R$350.000,00

Contratação de
seguro veicular.

O Contrato 13/2014
é passível de
renovação até
Risco de prejuízo em
01/12/2019, de
virtude de colisão e
forma que será
outros danos aos
necessária nova
veículos institucionais
licitação em 2019
para este objeto.

Baixa

nov/19

R$20.000,00

Terceirização de
serviço de Apoio
Administrativo

O Contrato 11/2014
Sobrecarga de setores
é passível de
administrativos;
renovação até
atendimento
16/12/2019, de
insuficiente ou
forma que será
ineficiente de
necessária nova
demandas em setores
licitação em 2019
administrativos
para este objeto.

Alta

nov/19

R$1.100.000,00

REITORIA

PROAD

C

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(VIGILÂNCIA)

A Reitoria possui 3
contratos de
vigilância, sendo um
para cada prédio.
Atualmente está
Risco de segurança
sendo realizado
patrimonial, dos
Contrato 01/2013 –
Terceirização de
pregão para este servidores e usuários
SACEL.
serviço de Vigilância
serviço com
de serviços dos
Pregão em andamento
patrimonial
previsão do
prédios de
quantitativo para os responsabilidade de
três prédios,
Reitoria
pretende-se
substituir os 3
contratos por um
único.

Muito Alta

Em 2019 estaremos
iniciando o registro Gap de competências
Capacitar servidores
Inscrição em ações de
da série histórica
dos servidores da
da PROAD em suas
capacitação
para subsidiar os
PROAD na execução
áreas de atuação
planejamentos
de suas atribuições
futuros

Média

Média

REITORIA

PROAD

C

CAPACITAÇÃO

REITORIA

PROAD

I

VEÍCULOS

REITORIA

CNIT

C

PATENTES

Aquisição de veículo

Substituição de
Veículo com mais de
veículo com mais de
05 (cinco) anos.
05 anos

Aumento do custo de
manutenção e
consumo de
combustível

Pagamento de
Propriedades
Intelectuais

Pagamentos de
anuidades de
patentes, primeiro
Assegurar e
decênio de marcas,
sustentar a
depósito de novas
continuidade das
patentes, registros
patentes, registros
de novos softwares
de software e
e novas marcas,
marcas depositadas
pedidos de exames
junto ao INPI pelo
técnicos pelo INPI e
NIT-IFS
pedidos de
cumprimento de
exigências.

O não pagamento
pode acarretar em
arquivamento
definitivo.

Alta

jan/19

R$1.000.000,00

R$30.000,00

jul/18

jan/19

R$100.000,00

R$20.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE21.
Disseminar políticas
de extensão,
pesquisa e inovação

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

CNIT

CNIT

CIE

CIE

C

C

C

C

MATERIAL
PERSONALIZADO

MATERIAL DE
DIVULGAÇÃO

MATERIAL
PERSONALIZADO

MATERIAL
PERSONALIZADO

Pastas para
distribuição aos
gestores das
empresas que serão
Pastas personalizadas
Não há esse bem na
visitadas e aos
Não apresenta risco.
em couro sintético
unidade atualmente
palestrantes dos
eventos organizados
pela DINOVE e suas
coordenadorias.

Impressão de Banners

Pastas de Papel
personalizadas.

Impressão de
banners para
apresentação em
eventos.

Pastas
personalizadas a
serem entregues
aos participantes
dos eventos
promovidos pela
DINOVE e suas
coordenadorias.

Baixa divulgação das
Não há esse bem na
atividades da DINOVE
unidade atualmente
e suas coordenações.

Não há esse bem na
Não apresenta risco.
unidade atualmente

Canetas a serem
entregues aos
participantes dos Não há esse bem na
Caneta esferográficas
Não apresenta risco.
eventos promovidos unidade atualmente
pela DINOVE e suas
coordenadorias.

Média

Média

Média

Média

fev/19

mar/19

fev/19

fev/19

R$2.750,00

PDA 2018 –
Objetivos
estratégicos.
OE17.Identificar
potencialidades
para prestação de
serviços à
comunidade
externa. Metas:
“Realizar eventos
de pesquisa,
inovação e pósgraduação “

R$800,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE21.
Disseminar políticas
de extensão,
pesquisa e inovação

R$1.300,00

PDA 2018 –
Objetivos
estratégicos.
OE17.Identificar
potencialidades
para prestação de
serviços à
comunidade
externa. Metas:
“Realizar eventos
de pesquisa,
inovação e pósgraduação “

R$500,00

PDA 2018 –
Objetivos
estratégicos.
OE17.Identificar
potencialidades
para prestação de
serviços à
comunidade externa
e Metas: “Realizar
eventos de
pesquisa, inovação e
pós-graduação “

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

CIE

CIE

CIE

CIE

C

I

I

I

MATERIAL
PERSONALIZADO

ELETRODOMÉSTICO

ELETRODOMÉSTICO

ELETRODOMÉSTICO

Bloco de anotações

Microondas

Bebedouro

Geladeira

Blocos de anotações
a serem entregues
aos participantes
Não há esse bem na
dos eventos
Não apresenta risco.
unidade atualmente
promovidos pela
DINOVE e suas
coordenadorias.

Estruturação de
uma pequena copa
Não há esse bem na
para os setores
unidade atualmente
vinculados a
DINOVE.

Estruturação de
uma pequena copa
Não há esse bem na
para os setores
unidade atualmente
vinculados a
DINOVE.

Estruturação de
uma pequena copa
Não há esse bem na
para os setores
unidade atualmente
vinculados a
DINOVE.

Média

Média

Desconforto laboral

Média

Média

fev/19

fev/19

fev/19

fev/19

R$2.400,00

PDA 2018 –
Objetivos
estratégicos.
OE17.Identificar
potencialidades
para prestação de
serviços à
comunidade externa
e Metas: “Realizar
eventos de
pesquisa, inovação e
pós-graduação “

R$500,00

PDA 2018 –
Objetivos
estratégicos. OE03
“Promover
integração dos
servidores,
buscando melhorias
no clima
organizacional e na
qualidade de vida”.

R$500,00

PDA 2018 –
Objetivos
estratégicos. OE03
“Promover
integração dos
servidores,
buscando melhorias
no clima
organizacional e na
qualidade de vida”.

R$1.000,00

PDA 2018 –
Objetivos
estratégicos. OE03
“Promover
integração dos
servidores,
buscando melhorias
no clima
organizacional e na
qualidade de vida”.

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

DINOVE

DINOVE

DINOVE

DINOVE

I

I

C

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (DINOVE)

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (DINOVE)

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (DINOVE)

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (DINOVE)

Impressora 3D –
Tecnologia FDM

A impressora 3D
será utilizada para
facilitar a criação de
protótipos, além de
Impossibilidade de
Não há esse bem na
propiciar um
criação de protótipos
unidade atualmente
ambiente de
customizados
inovação para
estudantes e
professores.

Impressora 3D –
Tecnologia SLA

A impressora 3D
será utilizada para
facilitar a criação de
protótipos, além de
propiciar um
ambiente de
Impossibilidade de
Não há esse bem na
inovação para
criação de protótipos
unidade atualmente
estudantes e
customizados
professores. A
Tecnologia SLA é
mais indicada para
protótipos com alto
grau de detalhes.

Kit Arduino UNO

O Kit de Arduino
UNO contém peças
eletrônicas para
construção de
Impossibilidade de
Não há esse bem na
protótipos
criação de protótipos
unidade atualmente
eletrônicos de
eletrônicos
menor
complexidade e
tamanho.

Kit Arduino Mega

O Kit de Arduino
Mega contém peças
eletrônicas para
Impossibilidade de
construção de
Não há esse bem na
criação de protótipos
protótipos
unidade atualmente
eletrônicos
eletrônicos de maior
complexidade e
tamanho.

Alta

Média

Alta

Média

fev/19

jun/19

fev/19

jun/19

R$30.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

R$15.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

R$4.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

R$5.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

DINOVE

DINOVE

DINOVE

DINOVE

I

I

I

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (DINOVE)

ELETROELETRÔNICOS

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (DINOVE)

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (DINOVE)

Oculos 3D

Os óculos 3D são
utilizados para o
desenvolvimento de
aplicações
Impossibilidade de
inovadoras que
Não há esse bem na criação de projetos de
utilizam realidade unidade atualmente
Realidade
Virtual e
Virtual/Aumentada
Aumentada, sendo
importante para a
indústria 4.0.

Microsoft Kinect

O uso do sensor
Microsoft Kinect
poderá se aplicado
Impossibilidade de
no desenvolvimento
criação de projetos
de projetos que Não há esse bem na
com reconhecimento
necessitam do
unidade atualmente
corporal e de visão
mapeamento de
computacional
ações humanas ou
reconhecimento
facial e de gestos

Drone

A utilização do
equipamento
permitirá a
construção e
realização de
Não há esse bem na Impossibilidade da
projetos sobre
unidade atualmente realização de projetos
navegação
autônoma, bem
como utilizado para
a gravação de
vídeos.

Filamento Rígido
1,75mm
Cores Diversas

Insumo rígido
Não há esse bem na
utilizado pela
unidade atualmente
impressora 3D FDM

Necessário para
impressão 3D de
objetos rígidos

Média

Média

Média

Alta

mar/19

mar/19

jun/19

fev/19

R$10.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

R$2.500,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

R$7.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

R$8.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

DINOVE

DINOVE

DINOVE

DINOVE

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (DINOVE)

Filamento Flexível
1,75mm
Cores Diversas

Insumo flexível
Não há esse bem na
utilizados pela
unidade atualmente
impressora 3D FDM

Necessário para
impressão 3D de
objetos flexíveis

C

Necessário para
Insumo utilizado
MATERIAL DE CONSUMO Resina para impressão
Não há esse bem na
impressão 3D em
pela impressora 3D
E PERMANENTE (DINOVE)
3D
unidade atualmente resina e com alto grau
SLA
detalhe

C

O kit didático de
robótica contem
peças e materiais
que podem ser
Impossibilidade da
utilizados na
criação e teste de
preparação de
Não há esse bem na
conteúdos
conteúdos
unidade atualmente
programáticos
programáticos para
baseados em robótica
diversas disciplinas,
tendo a robótica
como ferramenta
didática.

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (DINOVE)

Kit Didático Robótica

Material e peças
necessários para a
MATERIAL DE CONSUMO Peças de Reposição e
Não há esse bem na Interrupção de uso da
manutenção, reparo
E PERMANENTE (DINOVE) Reparo Impressora 3D
unidade atualmente
impressora 3D
e atualização da
impressora 3D FDM.

Alta

Alta

Baixa

Alta

fev/19

fev/19

jun/18

fev/19

R$4.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

R$6.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

R$10.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

R$3.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

DINOVE

DINOVE

DGB

DGB

C

C

I

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (DINOVE)

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (DINOVE)

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

CAPACITAÇÃO

Placa MDF

Placa Acrílico
Diversas Cores

Insumo para o
Impossibilidade da
desenvolvimento da Não há esse bem na
criação da estrutura
estrutura de
unidade atualmente
de protótipos
protótipos

Insumo para o
Impossibilidade da
desenvolvimento da Não há esse bem na
criação da estrutura
estrutura de
unidade atualmente
de protótipos
protótipos

Atualização e
Aquisição Bibliográfica complementação do
e materias especiais acervo bibliográfico
das bibliotecas

Eventos da área da
Biblioteconomia e
Documentação.

Eventos necessários
para capacitação do
profissional
bibliotecário e
divulgação das
bibliotecas

Não existe

Não existe

Descumprimento das
exigências do MEC

Inviabiliza o
bibliotecário de
aprimoramento de
técnicas, prejudicando
o desenvolvimento
das atividades nas
bibliotecas

Média

Média

Alta

Alta

fev/19

fev/19

jan/19

jan/19

R$5.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

R$7.500,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: 0E20 –
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.
OE21. Disseminar
políticas de
extensão, pesquisa
e inovação.

R$1.000.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

R$19.980,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

DGB

DGB

DGB

DGB

I

C

C

C/I

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(BIBLIOTECA)

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(BIBLIOTECA)

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(BIBLIOTECA)

Diversos

Diversos

Diversos

Diversos

Equipamentos
necessários para
desenvolver as
rotinas em uma
biblioteca

Equipamentos
necessários para
desenvolver as
rotinas em uma
biblioteca

Equipamentos
necessários para
desenvolver as
rotinas em uma
biblioteca

Equipamentos
necessários para
desenvolver as
rotinas em uma
biblioteca

Não possui

Estoque baixo

Não possui

Não possui

As rotinas
dessenvolvida na
Biblioteca ficarão
prejudicadas

As rotinas
dessenvolvida na
Biblioteca ficarão
prejudicadas

As rotinas
dessenvolvida na
Biblioteca ficarão
prejudicadas

As rotinas
dessenvolvida na
Biblioteca ficarão
prejudicadas

Média / Alta

Média / Alta

Média

Média

fev/19
mar/19
jun/19

jan/19
fev/19
mar/19
jun/19

fev/19

fev/19
jun/19

R$85.181,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

R$74.679,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

R$10.260,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

R$800,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

REITORIA

REITORIA

REITORIA

DGB

DGB

DGB

C

I

I

MATERIAL DE
SINALIZAÇÃO

MATERIAL AUDIOVISUAL

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(BIBLIOTECA)

PLACA DE SINALIZAÇÃO,
totalmente confeccionado
em chapa de aço de
1,20mm e tratamento
químico das chapas
através do sistema
antiferruginoso e
fosfatizante e pintura
eletrostática a pó com
camada mínima de 90
micras. Na parte superior,
sistema de fixação ao
painel pelo sistema de
encaixe, sem uso de
parafusos, soldas ou
rebites. Deverá ter
superfície lisa, sem
saliências ou perfurações
aparentes. Dimensões
mínimas: Altura: 54cm,
Largura: 23,5cm,
Profundidade: 2cm.

Diversos

Diversos

Mobiliário
necessário para
auxiliar no
desenvolvimento
das atividades de
rotina das
bibliotecas

Obter um sistema
de som completo e
adequado para
apresentação
artística e eventos
realizados

Equipamentos
necessários para
desenvolver as
rotinas em uma
biblioteca

Quantidade
insuficiente

Não possui

Não possui

Desorganização,
desconforto e
inviabilidade no
desenvolvimento das
atividades de rotinas
das bibliotecas

Contração de serviços
de Eventos
periodicamente,
acarretando custos
eventuais.

As rotinas
dessenvolvida na
Biblioteca ficarão
prejudicadas

Alta

Média / Alta

Média / Alta

jan/19

fev/19
mar/19

jan/19
fev/19
mar/19
jun/19

R$10.600,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

R$207.170,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

R$274.189,70

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

REITORIA

REITORIA

REITORIA

DGB

DGB

DGB

I

C

I

PERSIANAS E DIVISÓRIAS

MATERIAL
PERSONALIZADO

MOBILIÁRIO

Cortinas e persianas

Mobiliário
necessário para
auxiliar no
desenvolvimento
das atividades de
rotina das
bibliotecas

Troféus, medalhas,
brindes

Ofertar
nos treinamentos e/
ou eventos brindes
com a marca/
logotipo do IFS, com
o objetivo de
divulgar e consolidar
cada vez mais esta
marca. Promovendo
o marketing
institucional.

Diversos

Equipamentos
necessários para
desenvolver as
rotinas em uma
biblioteca

Quantidade
insuficiente

Não possui

Não possui

Desorganização,
desconforto e
inviabilidade no
desenvolvimento das
atividades de rotinas
das bibliotecas

Inviabilidade
de promover o
marketing do IFS.

As rotinas
dessenvolvida na
Biblioteca ficarão
prejudicadas

Alta

Média / Baixa

Média / Alta

jan/19

fev/19
jun/19

jan/19
jun/19

R$417.174,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

R$13.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

R$7.893.791,60

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

REITORIA

REITORIA

DGB

DGB

C

C

INEXIGIBILIDADE
(BIBLIOTECA VIRTUAL)

SERVIÇO DE EVENTOS

Base de dados Minha
Biblioteca
BIBLIOTECA VIRTUAL
UNIVERSITÁRIA DA
PEARSON
NORMAS ELETRÔNICAS
DA ABNT E MERCOSUL

Coffee break: cada coffee break
deverá oferecer no mínimo, os
seguintes itens: café, leite, chá,
suco, água mineral sem gás,
sanduíche misto, dois tipos de
salgadinhos assados, um tipo de
salgadinho frito, dois tipos de
bolos ou cucas, dois tipos de
bolachas, frutas da época
higienizadas. Disponibilização de
toalhas, copos descartáveis,
mexedor, facas, garfos,
guardanapos, sachês de açúcar e
adoçante. Aprovados por
nutricionista responsável. OBS : *
o quantitativo mínimo por pessoa
deverá ser de: 250ml de líquido
(café, chá, achocolatados, leite,
sucos e água mineral); 05
salgados e 3 doces; açúcar e
adoçante; atc.
* o serviço deverá ser
disponibilizado, em formato de
buffet, com a devida reposição
dos itens consumidos, por
funcionários, devidamente
uniformizados.
* a quantidade do coffee
break/pessoa a ser oferecida em
cada horário será repassada à
empresa com antecedência
mínima de 10 dias.
* a empresa contratada será
responsável pela limpeza durante
e após o coffee brak, que terá
duração de 20 à 25 min.

Disponibilizar o
acesso da
comunidade
acadêmica do IFS
aos ebooks
disponibilizados
pelo Grupo Gen /
Manter o acesso da
comunidade
acadêmica do IFS
aos ebooks
disponibilizados pela
Pearson e as normas
da ABNT e Mercosul
exigidas na
avaliação do MEC

Utilização em
eventos realizados
nas bibliotecas com
a finalidade de
divulgar as ações
culturais realizadas
pelo Instituto
perante a
comunidade.

Não existe /
Renovação

Não possui

Indisponibilidade de
parte do material
bibliografico dos
cursos que estão
relacionado com a
base do Grupo Gen e
da Person

Inviabilidade de
divulgação adequada
dos eventos realizados
pelo setor,
Desconhecimento por
parte da comunidade
de eventos realizados
pela Instituição.

Alta

Alta

jan/19
mai/19
jun/19

jan/19

R$186.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

R$10.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

DGB

DGB

PRODIN

PRODIN

PRODIN

C

I

C

C

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SISTEMAS RFID)

TIC

Implantação e
manutenção da
tecnologia RFID nas
bibliotecas do IFS
Manter o Sistema
Tecnologia RFID
Pergamum
MANUTENÇÃO DO
responsavel pelo
SISTEMA PERGAMUM
gerenciamento das
atividades de
operacionalização e
controle das
bibliotecas

Diversos

MATERIAL DE EXPEDIENTE Material de expediente

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

SERVIÇO DE EVENTOS

Passagens no país

Não existe /
Renovação

Permanecer com uma
tecnologia inferior nas
bibliotecas
Ineficácia do
funcionamento das
bibliotecas

Equipamentos
tecnologicos para
auxiliar nas
atividades
desenvolvidas nas
bibliotecas

Quantidade
insuficiente

Inviabilidade de
desenvolver
atividades de
pesquisas nas
bibliotecas

Assegurar o
desenvolvimento
das atividades
administrativas

Solicitação através
do almoxarifado da
Reitoria.

Inviabilidade das
atividades
administrativas.

Assegurar a
prestação de
passagens para as
atividades de
funcionamento e
capacitação

Assegurar a
Serviços Pessoa Jurídica
prestação de
(contratação de
serviços para a
empresa de eventos)
realização dos
eventos da Prodin

Solicitação de
autorização da
Reitoria

Não possui a
prestação de
serviços

Inviabilidade do
deslocamento do
servidores para
capacitação e serviços
em outros unidades

Inviabilidade da
realização dos eventos
da Prodin previstos

Média / Alta

Média / Alta

Alta

Alta

Alta

jun/19
dez/19

jan/19
fev/19
jun/19

jan/19

jan/19

mar/19

R$1.589.570,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

R$405.840,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
o acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas

R$25.000,00

OE20 – Potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações

R$10.000,00

OE02 – Ampliar as
atividades de
capacitação dos
servidores visando
as áreas de
prioridades e
mapeamento das
competências

R$20.000,00

OE03 – Promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e da
qualidade de vida

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

PRODIN

PRODIN

PRODIN

PRODIN

DEPS/PROEN

C

C

C

C

I

CAPACITAÇÃO

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AVALIAÇÃO QUÍMICA)

Assegurar a
prestação de
serviços para 3
Serviços Pessoa Jurídica
cursos in company
Não possui a
(contratação de
(Treinamento
prestação de serviço
empresa - capacitação)
Brigada de incêndio,
Planejamento e
Gestão)

Inviabilidade de
capacitação in
company para os
servidores

Serviços Pessoa Jurídica
Para verificar o
Incidência de doenças
(Contratação de
limite de tolerância
Não possui a
ocupacionais nos
empresa para avaliação
foi ou não
prestação de serviço
servidores
química)
ultrapassado

Serviços Pessoa Jurídica
Assegurar o
Inviabilidade da
SERVIÇO SEM MÃO DE
(Contratação de
funcionamento dos
utilização dos
OBRA EXCLUSIVA
empresa manutenção equipamentos de
Não possui a
equipamento de
(MEDIÇÃO - SEGURANÇA dos equipamento de
medição da
prestação de serviço
medição para os
DO TRABALHO)
medição – segurança
segurança do
trabalhos de
do trabalho)
trabalho
segurança do trabalho

EPI'S

MOBILIÁRIO

Material de consumo
(Equipamentos de
Proteção Individual –
EPIs do IFS)

Assegurar a
proteção da
integridade física
dos servidores

Incidências de
Não possui a
acidentes e doenças
prestação de serviço
ocupacionais

Aquisição de mobiliário
O mobiliário
(09 módulos de
existente no setor
trabalho formato em L Proporcionar aos
não atende as
1,20 x 0,80 x 0,75 e
servidores
condições
Má postura dos
revestimento
administrativos
estabelecidas pela
servidores, dificuldade
melanímico; 09
condições de
Norma
de visualização e de
gaveteiros móveis,
trabalho seguras e Regulamentadora n.
operacionalização das
duas gavetas; 09 apoios
ergonômicas,
17 – Ergonomia,
atividades, potencial
ergonômicos para pés;
visando o
conforme relatório
risco à saúde do
e 09 cadeiras giratórias,
desempenho
técnico elaborado
servidor.
com apoio para braços
eficiente das
pelos engenheiros
e espaldar Alta; mesa
atividades
de segurança do
de reunião redonda,
trabalho da
com 04 cadeiras fixas).
instituição.

Média

Alta

Alta

mar/19

jan/19

mar/19

R$60.000,00

OE02 – Ampliar as
atividades de
capacitação
servidores visando
as áreas de
prioridades e
mapeamento das
competências

Valor depende os
itens contratados

OE03 – Promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e da
qualidade de vida

Valor depende os
itens a serem
consertados

OE03 – Promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e da
qualidade de vida
OE03 – Promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e da
qualidade de vida

Alta

mar/19

R$200.000,00

Alta

mar/19

R$30.000,00

REITORIA

REITORIA

REITORIA

DEPS/PROEN

PROEN

PROEN

I

C

I

TIC

SERVIÇO DE EVENTOS

ELETRODOMÉSTICO

Aquisição de
Auxiliar na
Não existe no setor
equipamentos
realização de
equipamentos
eletrônicos (01
reuniões,
eletrônicos de
Dificuldade de
notebook, com
treinamentos,
suporte as reuniões
realização de
processador i7, HD 1TB; apresentações e
e treinamentos,
reuniões,
01 Impressora
outras atividades
sendo solicitado o treinamentos e outras
multifuncional laser; 01
relacionadas a
empréstimo por
ações inevitáveis ao
projetor multimídia
estruturação e
outros setores
cumprimento do PDA.
com entrada e saída desenvolvimento do quando ocorre a
VGA e HDMI)
ensino
necessidade.
Contratação de
serviços de eventos
(Espaço para 500
Possibilitar o
O objetivo
pessoas, coffee-break
cumprimento do
estratégico vêm
com serviço de
Objetivo Estratégico
sendo cumprido
garcons, equipamento
20 do Plano de
pela Pró-Reitoria.
de som e projeção,
Desenvolvimento
Todavia, sem a
toalha de mesa e
Institucional: OE20 estrutura adequada
arranjo de flores; pasta
Potencializar a
para a realização
de eventos, com caneta qualidade de ensino
efetiva e contínua.
e bloco; diárias de
com inovações.
hotel para
palestrantes)

Aquisição de mobiliário
e eletrodomésticos
para Copa/Refeitório
(01 mesa com 04
cadeiras, 01 armário,
01 geladeira, 01 forno
micro-ondas, 01
cafeteira)

Dificuldade de
cumprimento
satisfatório do
objetivo estratégico

A Pró-Reitoria
possui mobiliário no
espaço destinado
Garantir as
aos momentos de
condições sanitárias café e de refeição
e de conforto dos
dos servidores.
Riscos à saúde dos
servidores,
Contudo, estes
servidores pela falta
respeitando o
móveis
de condições de
proposto na Norma
apresentam
higiene e conforto.
Regulamentadora n. deterioramento e
24.
não apresentam as
características
especificadas pela
NR24.

Média

mar/19

R$9.000,00

PDA 2018 OE20 Meta 4: Realizar 19
eventos para
potencializar a
qualidade do ensino

PDA 2018 OE20 Meta 4: Realizar 19
eventos para
potencializar a
qualidade do ensino

Alta

jan/19

R$95.000,00

Média

jun/19

R$4.000,00

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

PROEN

DAA

DAA

DAA

C

C

C

C

Aquisição de material
de apoio para copa e
reunião (jogo de xícaras
de café, jogo de
Garantir condições
talheres, jarra inox para de higiene durante a A Pró-Reitoria não
MATERIAL PARA COPA /
água 1L., garrafa inox
realização de
possui material de
COZINHA
para café 2,5L., 02
reuniões e eventos
apoio de copa
bandejas, suporte para
internos
guardanapo, açucareiro
inox, jogo de copos
para água)

Riscos à saúde dos
servidores pela falta
de condições de
higiene.

Média

jun/19

R$1.000,00

Ter um adesão
mínima de
colaboradores
inscritos para
trabalharem no
processo seletivo

Alta

mar/19

R$10.000

Fiscais e
coordenadores sem
identificação nos dias
de prova

Alta

mar/19

-

Sistema em fase de Descontinuidade das
Contrato com empresa Mantermos ativo
finalização de
ações do processo
de Sistema de
um sistema para o
contrato com
seletivo iniciado em
Gerenciamento de
gerenciamento de
abertura de
10/09/2018 e
provas do processo
todas as etapas do
processo se compra terminam em janeiro
seletivo
Processo seletivo
iniciando
de 2019.

Alta

nov/18

-

LANCHE PROCESSO
SELETIVO

Lanche para os
colaboradores do
Processo Seletivo

MATERIAL DE EXPEDIENTE

Crachá para
colaboradores do
processo seletivo

OUTROS

Alimentação dos
servidores que
colaboraram com a
fiscalização e
coordenação do
processo seletivo do Com empenho ativo
para aquisição de
IFS durante a
lanche para 2019.1
realização das
provas em 2 (dois)
períodos do ano,
das 07h às 13h,
totalizando 05
(cinco) domingos.
Identificar os
colaboradores nos
dias provas

Quantidade
reduzida

PDA 2018

REITORIA

REITORIA

REITORIA

PROGEP

PROGEP

PROGEP

C

C

C

CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

Os cursos de
capacitação
constantes no PAC
2018/IFS não foram
Executar as ações de executados por falta
Ofertar Cursos de
capacitação
de recursos. Para o
Capacitação, via
estabelecidas no ano de 2019 deverá
treinamentos internos
PAC 2019/IFS,
ser feito o
e previstos no Plano
visando a melhoria Levantamento das
Anual de Capacitação das competências e Necessidades de
PAC 2019, com
habilidades dos
Capacitação – LNC
pagamento de GECC
servidores
junto as Unidades,
definir os cursos a
serem ofertados e
aprovar o PAC
2019/IFS

Assegurar a
participação dos
Custeio das inscrições
servidores nos
dos servidores nos
cursos de
Cursos de Capacitação, capacitação externa,
via treinamentos
com vistas ao
externos
alcance dos
objetivos
institucionais

Passagens no país para
Assegurar a
deslocamento dos
participação dos
servidores nas ações de
servidores nos
capacitação externa
cursos de
dos servidores, bem capacitação externa,
como de Instrutores do
com vistas ao
Programa ENAP em
alcance dos
Rede x IFS, quando não
objetivos
custeadas pela ENAP.
institucionais

Inviabilidade de
realizar os cursos do
PAC 2019/IFS,
impossibilitando
capacitar os
servidores e
desenvolver ações de
melhoria da qualidade
dos serviços prestados

Reduzido número
Impossibilidade de
de servidores do IFS
capacitar e
que participaram de
aperfeiçoar os
capacitação externa, servidores para o
face ao
exercício das
contingenciamento atividades laborais, de
de recursos.
forma eficiente, eficaz

Reduzido número
Impossibilidade de
de servidores do IFS
capacitar e
que participaram de
aperfeiçoar os
capacitação externa, servidores para o
face ao
exercício das
contingenciamento atividades laborais, de
de recursos.
forma eficiente, eficaz

Alta

Alta

Alta

Durante o ano de
2019

Durante o ano de
2019

Durante o ano de
2019

R$65.000,00

PLANO DE AÇÃO –
PDA 2018: OE02 Ampliar as
atividades de
capacitação dos
servidores, visando
as áreas de
prioridades do IFS e
mapeamento das
competências, a fim
de atingir a meta de
40% de servidores
capacitados

R$15.000,00

PLANO DE AÇÃO –
PDA 2018: OE02 Ampliar as
atividades de
capacitação dos
servidores, visando
as áreas de
prioridades do IFS e
mapeamento das
competências, a fim
de atingir a meta de
40% de servidores
capacitados

R$25.000,00

PLANO DE AÇÃO –
PDA 2018: OE02 Ampliar as
atividades de
capacitação dos
servidores, visando
as áreas de
prioridades do IFS e
mapeamento das
competências, a fim
de atingir a meta de
40% de servidores
capacitados

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

PROGEP

PROGEP

PROGEP

PROPEX

C

C

C

I

SERVIÇO DE EVENTOS

Solicita a Reitoria
para autorizar a
Assegurar os
prestação do serviço
Serviços Pessoa Jurídica serviços de buffet
de buffet, sendo
(Buffet para recepção e durante os eventos
somente librado se
eventos institucionais)
de capacitação
houver
interna
disponibilidade
orçamentária

O evento de
capacitação com uma
carga horária de 08 h
diária, sem serviço de
buffet, torna-se mais
cansativo e reduz a
interação entre os
participantes

Alta

Durante os cursos
de capacitação que
serão realizados em
2019

R$10.000,00

OUTROS

Assegurar a
contratação de
Aguardando estudo
Serviços de Pessoa
servidores para que da PROEN quanto
Jurídica (Contratação
a oferta de cursos
ao quantitativo e
de empresa para
em diferentes níveis qualitativo para
realização de concurso
e modalidades de
contratação de
público)
ensino seja
novos docentes
efetivada

Inviabilidade para
oferta de novos
cursos no IFS

Alta

No decorrer do ano
de 2019

R$2.200.000,00

Deterioração por falta
de condicionamento
devido

Alta

jan/19

R$100.000,00

MOBILIÁRIO

MOBILIÁRIO

Aquisição de mobiliário

Aquisição de
mobiliário. (mesas,
armários, prateleiras
metálicas e cadeiras)

Para atendimento
de demanda do
arquivo da PROGEP

Há pendência de
armário para
locação de pastas
funcionais e
processos dos
servidores do IFS

O mobiliário atual é
insuficiente para a
demanda. A
quantidade de
Renovar o
servidores e
mobiliário do setor
colaboradores
administrativo da
aumentou
PROPEX com os
consideravelmente
objetos não
em relação a anos
contemplados em
anteriores. Além
anos anteriores.
disso, o mobiliário
atual já apresenta
problemas devido
ao tempo de uso.

Faltar mobiliário
adequado para
realizar as funções
administrativas da
PROPEX.

Média

jun/19

R$62.967,00

PLANO DE AÇÃO –
PDA 2018: OE03 –
Promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
do clima
organizacional e da
qualidade de vida

-

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO: Está de
acordo com os
objetivos
estratégicos OE21 e
OE17 e OE14.

REITORIA

REITORIA

PROPEX

PROPEX

I

I

TIC

TIC

Aquisição de
equipamento de
informática específico
para a Editora IFS.
(computadores)

Aquisição de
equipamento de
informática para
atividade
administrativa.
(computadores)

Os computadores
utilizados
atualmente pela
Editora IFS não são
Adequar os
adequados para o
instrumentos de
Os computadores
tipo de trabalho
trabalho da Editora
utilizados atualmente
realizado pelo setor,
IFS às atividades
dificultarem o alcance
demandando
realizadas pelo
das metas do setor.
equipamentos com
setor.
hardware adequado
para a atividade de
diagramação e
design.
O quantitativo atual
de computadores é
insuficiente para
atender a demanda
pois a quantidade
de servidores e
colaboradores
Renovar e aumentar
aumentou
a quantidade de
consideravelmente
computadores de
em relação a anos
uso administrativo
anteriores. Além
da PROPEX.
disto, 7
computadores que
são utilizados
atualmente estão
obsoletos, tendo
sido adquiridos em
2012.

Alguns dos
computadores
utilizados atualmente
podem deixar de
funcionar, sobretudo
os que foram
comprados em 2012,
o que poderá causar
grandes transtornos
no setor.

Média

Alta

jun/19

mar/19

R$

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO: Está de
acordo com os
objetivos
estratégicos OE21 e
17.198,00 OE17 e relacionado
as metas de
“publicar 1 revista e
1 livro” e “publicar
uma revista de
extensão”.

R$

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO: Está de
acordo com os
57.950,00
objetivos
estratégicos OE21 e
OE17 e OE14.

REITORIA

REITORIA

REITORIA

PROPEX

PROPEX

CGPA

C

MATERIAL
PERSONALIZADO

A não efetivação da
Atualmente não
compra não implica
Aquisição de materiais
Suprir o estoque de existe um estoque
em grandes riscos,
para eventos. (canetas,
matérias utilizados
de materiais
entretanto a aquisição
pastas, bolsas,
nos eventos da
utilizados para
do material é
chaveiros, canecas,
PROPEX.
eventos acadêmicos
importante para
bonés e camisas)
da PROPEX.
divulgação da
instituição.

I

A não efetivação da
Atender a demanda
compra não implica
Atualmente não
por um
em grandes riscos,
Aquisição de
existe um aparelho
equipamento de
entretanto a aquisição
MATERIAL AUDIOVISUAL equipamento de áudio.
de som que atenda
som de fácil
do material é
(soundbar)
aos requisitos
transporte e boa
importante para
solicitados.
qualidade.
atender a demanda
de eventos.

I

Impossibilidade de
Não possui arquivo
recebimento de
deslizante, possui
documentos que
Atender as
poucos armários
poderiam ser
necessidades de
inadequados para o
transferidos das
arquivamento do
arquivamento e
unidades (acumulo
acervo documental
houve perdas de
dos setores) e parda
da Reitoria
armários por causa da documentação por
de cupins.
causa da madeira dos
armários

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

Aquisição de material
permanente: Arquivo
Deslizante

Alta

Média

Alta

mar/19

jun/19

abr/19

R$

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO: Está de
acordo com os
objetivos
estratégicos OE21
OE14 e OE17,
relacionado as
metas de “realizar 4
eventos de
pesquisa, inovação e
pós-graduação”,
“promover 4
46.930,00
Eventos de
Extensão: Semana
de Extensão, Cultura
e Arte, Mundo do
Trabalho, Esportivo
do IFS” e “ofertar 1
curso de
empreendedorismo
em cada campus e
um curso de
cooperativismo em
cada campus”.

R$

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO: Está de
acordo com os
761,00
objetivos
estratégicos OE21 e
OE17 e OE14.

R$230.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
organização do
acervo do Pronatec
e atendimento as
requisições ao
Arquivo Central da
Reitoria

REITORIA

REITORIA

CGPA

CGPA

I

I

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

REITORIA

CGPA

I

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

REITORIA

CGPA

I

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

REITORIA

REITORIA

CGPA

CGPA

I

I

Aquisição ou locação
de scanners

Inviabiliza o trabalho
desenvolvido para a
Atendimento do
As unidades dos
utilização do processo
Decreto 8539 de
Campi não possui
eletrônico e não
2017 da
scanners adequadas
atende os requisito do
implantação do
para a utilização do
Decreto para
processo eletrônico processo eletrônico
preservação dos
documentos digitais

Aquisição de material
permanente para
conservação:
desumidificador

Mensor de variação
de temperatura e
Não possui
umidade relativa equipamentos para
Aumento do processo
para controle do
a conservação dos
de deterioração dos
ambiente de
documentos no
documentos
arquivo com vista a arquivo central da
conservação dos
reitoria
documentos

Aquisição de material
permanente para
conservação:
termohigrometro

Mensor de variação
de temperatura e
Não possui
umidade relativa equipamentos para
Aumento do processo
para controle do
a conservação dos
de deteriorização do
ambiente de
documentos no
documento
arquivo com vista a Arquivo Central da
conservação dos
Reitoria
documentos

Aquisição de material
permanente: projetor

Auxiliar nas
reuniões com as
coordenadorias

Não possui

Dificuldade na
realização das
reuniões

ELETRODOMÉSTICO

Aquisição de material
permanente: aspirador
de pó

Limpeza do
ambiente do
arquivo central

Não possui para
limpeza da sala

Deve-se evitar o uso
de vassouras ou panos
úmidos, visto que as
vassouras espalham
poeira no ambiente e
o pano úmido pode
aumentar a umidade.

MOBILIÁRIO

Aquisição de material
permanente: cadeiras

Se aparecer
necessidade de
troca

Possui duas (2) sem
rodinhas e com risco
de alguém cair

Alguém ficar sem
cadeiras para
trabalhar

Alta

Média

fev/19

jun/19

R$84.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: atividades
desenvolvidas para
implantação do
processo eletrônico

R$3.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
organização do
acervo do Pronatec
e atendimento as
requisições ao
Arquivo Central da
Reitoria
PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
organização do
acervo do Pronatec
e atendimento as
requisições ao
Arquivo Central da
Reitoria

Média

jun/19

R$900,00

Média

jun/19

R$4.000,00

Alta

Média

mar/19

jun/19

R$400,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
organização do
acervo do Pronatec
e atendimento as
requisições ao
Arquivo Central da
Reitoria

R$5.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: arquivo
Pronatec e Arquivo
Central

REITORIA

REITORIA

CGPA

CGPA

I

C

MOBILIÁRIO

Aquisição de material
permanente:
gaveteiros

Organização no
ambiente de
trabalho

EPI'S

Aquisição de material
de consumo:
equipamento de
Proteção Individual
(EPI) - luva, jaleco e
toca

Utilização no
desenvolvimento
das atividades no
Arquivo Central da
Reitoria

REITORIA

CGPA

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

REITORIA

CGPA

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

REITORIA

CGPA

C

Aquisição de material
Utilização nos
de consumo: para
processos e trocar
conservação >>>
pelos colchetes de
grampo trilho plástico
metal enferrujados
branco para 200 folhas;

Aquisição de material
de consumo: caneta
nanquim

Utilização para
marcar as peças do
memorial

MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de materiais Acondicionamento
E PERMANENTE
de consumo: papel ou
de fotografias e
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)
cartão alcalino
documentos avulsos

Não possui na
unidade

Possui poucos
unidades

Desorganização do
ambiente de trabalho

Não utilização das
atividades devido a
falta de proteção

Média

Média

jun/19

mar/19

R$3.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: arquivo
Pronatec e Arquivo
Central

R$600,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
organização do
acervo do Pronatec
e atendimento as
requisições ao
Arquivo Central da
Reitoria

Não possui

Os documentos
ficarão com efeito de
corrossão devido ao
metal do colchete

Alta

mar/19

R$3.000

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
organização do
acervo do Pronatec
e atendimento as
requisições ao
Arquivo Central da
Reitoria

Não possui

Dificuldade de
localização das peças

Alta

mar/19

R$100,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
implantação do
memorial

R$5.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
organização do
acervo do Pronatec
e atendimento as
requisições ao
Arquivo Central da
Reitoria e
implantação do
memorial

Não possui

Danificação do
documento

Alta

mar/19

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

CGPA

CGPA

CGPA

CGPA

C

C

C

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

Aquisição de material Acondicionamento
de consumo: plástico
de fotografias e
de poliéster
documentos avulsos

Aquisição de material
de consumo: trinchas,
pincéis macios,
espátulas e bisturi

Aquisição de material
de consumo: cola
medilcelulose ou
material para criação
de cola de amido

Aquisição de material
de consumo: papel
mata-borão

Utilizados para
higienização de
documentos

Quando necessário
colar documentos

Utilizados para
higienização de
documentos

Não possui

Não possui

Não possui

Não possui

Danificação do
documento

Danifidicação do
documento

Danifidicação do
documento

Danifidicação do
documento

Alta

Alta

Alta

Alta

mar/19

mar/19

mar/19

mar/19

R$5.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
organização do
acervo do Pronatec
e atendimento as
requisições ao
Arquivo Central da
Reitoria e
implantação do
memorial

R$200,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
organização do
acervo do Pronatec
e atendimento as
requisições ao
Arquivo Central da
Reitoria e
implantação do
memorial

R$1.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
organização do
acervo do Pronatec
e atendimento as
requisições ao
Arquivo Central da
Reitoria e
implantação do
memorial

R$500,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
organização do
acervo do Pronatec
e atendimento as
requisições ao
Arquivo Central da
Reitoria e
implantação do
memorial

REITORIA

REITORIA

REITORIA

DCOM

Diae

Diae

C

C

C

SERVIÇO DE EVENTOS

A contratação deste
serviço fundamentase na necessidade
contínua do IFS em
organizar eventos
diversos visando
atender atividades
administrativas,
como eventos de
capacitação e
planejamento, e
SERVIÇO DE EVENTOS E
atividades
CORRELATOS
acadêmicas, como
eventos esportivos,
palestras,
seminários e
congressos. Os
eventos poderão ser
realizados pela
Reitoria ou pelos
campi do IFS,
atendendo ao
calendário anual de
eventos.

Já possui ata de
eventos, porém
vence no mês de
junho/2019

OUTROS

Atender ao Decreto
nº 5.626/2005
Possibilitando o
Contratação de
serviço de tradutor
tradutor intérprete de
e intérprete de
Libras
Libras nos processos
para eventos, processo
seletivos, em
seletivo, aula, entre
eventos, em sala de
outros
aula e em outros
espaços
educacionais

Já possui uma
servidora tradutora
e intérprete de
Libras lotada no
Campus Aracaju e
duas contratadas
que trabalham no
Campus Estância, no
entanto, não é
suficiente para
atender às
necessidades.

CAPACITAÇÃO

In company
Curso de Orientação
Vocacional/
Profissional

Capacitar os
Psicólogos do IFS
para o trabalho de
orientação
profissional com os
estudantes

Atualmente, os
estudantes
demandam
frequentemente
orientação
profissional

A não contratação
acarretará que o IFS
fique sem a demanda
no que diz respeito
aos serviços voltados
ao suporte
operacional,
abrangendo
planejamento,
execução,
coordenação e
organização de
eventos, uma vez que
tais serviços não se
enquadram nas
atividades
desenvolvidas pelo IFS
ou em sua finalidade,
nem tampouco haver
no quadro de pessoal
profissionais
característicos da
área.

A instituição será
notificada pelo
Ministério Público
Federal

O Instituto Federal de
Sergipe não prestar
um serviço
especializado de
forma efetiva

Alta

Alta

Alta

1/6/2019

jan/19

jan/19

R$500.000,00

PDA 2019– PLANO
DE AÇÃO:
Contratação de
empresa de eventos
e correlatos.

R$366.480,00

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes

R$3.600,00

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes

REITORIA

REITORIA

REITORIA

Diae

Diae

Diae

C

C

I

CAPACITAÇÃO

Os servidores
precisam de
O Instituto Federal de
Capacitar os
In company
capacitação
Sergipe não prestar
Psicólogos do IFS
Curso de Dinâmica de
continuada na área
um serviço
para o trabalho com
Grupo
para aprimorar o
especializado de
os estudantes
trabalho com
forma efetiva
estudante

CAPACITAÇÃO

Capacitar servidores
(técnicosadministrativos e
In company
docentes) para o
Oficinas de Capacitação
trabalho na
em relação ao trabalho
instituição em
de necessidades
relação às
educacionais
necessidades
específicas
educacionais
específicas do
estudante

MATERIAL DE
SINALIZAÇÃO

Aquisição de uma Placa
de porta em braille
Descrição: confecção e
instalação de placa de
sinalização tátil/braile
para porta, feita de PVC
com 2mm em Alta
relevo e braile. Medida
mínima de 20x10cm,
podendo variar para se
adequar ao texto
necessário. Caracteres
em PVC na cor preta
com relevo de 1mm
aplicados sobre a placa,
texto correspondente
em braile com dots
(conforme norma ABNT
NBR 9050/2004)

O material a ser
adquirido será
utilizado no
processo de inclusão
das pessoas com
necessidades
específicas nas
instâncias
educacionais que
ainda enfrenta
grandes barreiras
comunicacionais e
pedagógicas.
Contribuindo com o
êxito dos discentes.

Os servidores urgem
de capacitação na
área. Além disso,
com a reserva de
O Instituto Federal de
vagas para Pessoas
Sergipe não prestar
com Deficiência
um serviço
(PcD) nos editais do
especializado de
IFS, precisamos se
forma efetiva
capacitar
continuamente para
atender de forma
efetiva.

Não possui o
material.

Evasão de alunos e
qualidade do ensino.

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$3.600,00

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes

R$10.000,00

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes

R$100,00

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes

REITORIA

REITORIA

REITORIA

Diae

Diae

Diae

C

C

C

MATERIAL DE
DIVULGAÇÃO

CAPACITAÇÃO

SERVIÇO DE EVENTOS

Folders, cartazes e
banners

Agilizar, aumentar e
melhorar a
Quando necessita
Impossibilidade de
divulgação dos
de impressões é
maior divulgação dos
eventos e
feita a comunicação
eventos e
informativos
com a Propex.
informativos
propostos por essa
Diretoria.

Capacitação
continuada dos
profissionais no
Contratação de
âmbito da educação A instituição já vem
profissionais
inclusiva,
fazendo algumas
especializados para o II
diversidade e
ações a partir da
Encontro de Educação, gênero.Possibilitar parceria com outras
Inclusão e
um debate com a
instituições de
Interdisciplinaridade
comunidade
forma voluntária.
estudantil sobre a
temática em
questão

Capacitação
continuada dos
Contratação de serviço profissionais no âmbito
da educação inclusiva e
de coffe break para o II
diversidade de
Encontro de Educação,
gênero.Possibilitar um
Inclusão e
debate com a
Interdisciplinaridade comunidade estudantil
sobre a temática em
questão

A Instituição já foi
notificada pelo MPF
que vem
acompanhando as
ações

Em muitos momentos
não dispomos do
serviço de coffe break
Não conseguimos
na instituição.
fazer uma evento
Geralmente, os
estruturado e com
servidores e, em alguns
momentos, os próprios suporte e condições
para a realização.
estudantes acabam
custeando essas
despesas.

Alta

Alta

Alta

fev/19

mar/19

mar/19

R$1.800,00

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO E
TÁTICO: - Promover
ações voltadas a
comunidade
estudantil
priorizando a
permanência e êxito
dos estudantes do
IFS.

R$5.000,00

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes

R$1.500,00

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes

REITORIA

Diae

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO DE VIDA DOS
ESTUDANTES)

O processo nº
23060.002088/201822 está em
andamento para
contratação do
Atender a demanda
Seguro de Vida para
serviço por dispensa
dos estudantes do
estudantes do IFS
de licitação, pois a
IFS que necessitam
durante a realização do
única empresa que
realizar o estágio
estágio obrigatório
participou do
obrigatório.
pregão
anteriormente
realizado não
formalizou o
contrato com o IFS.

Inviabilizar o estágio
dos estudantes que
necessitam realizar o
estágio obrigatório
para a conclusão do
curso. Na Lei Federal
nº 11.788/2008 está
previsto que para essa
modalidade de
estágio a
responsabilidade da
contratação do
Seguro poderá
também ser assumida
pela Instituição de
Ensino. Como algumas
empresas concedente
do estágio,
principalmente os
órgãos públicos, não
oferecem o seguro
para o estudante, o
IFS disponibiliza esse
serviço.

Alta

1º quadrimestre

R$ 2.244,00 anual

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes

REITORIA

REITORIA

Diae

Diae

C

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO DE VIDA DOS
ESTUDANTES)

SERVIÇO DE EVENTOS

Fornecer Seguro de
Vida a todos os
estudantes do
IFS.Dificuldade em
encontrar empresas
de Seguro que
tenham interesse
em celebrar
contrato apenas
para os estudantes
Seguro de Vida para
durante o estágio
todos os estudantes IFS
obrigatório, pois a
quantidade de
estudantes
segurados
mensalmente é
muito pequena
tornando o
contratado
desvantajoso para a
Seguradora.

I Feira de Agentes de
Integração do IFS.

Essa modalidade
Seguro foi adotada
pelo IFS até
01/08/2016, porém
após o Acordão nº
11849/2016 do TCU
foi determinado seu
cancelamento. Hoje
não ofertamos esse
serviço.

A contratação de Seguro
para todos os estudantes
não é obrigação da
Instituição de Ensino.
Porém, se legalmente
fosse possível retornar
essa modalidade de
contrato, entendemos
ser importante ofertar
esse benefício aos nossos
estudantes.Hoje, o IFS
oferece o Seguro apenas
para os estudantes
durante a realização do
estágio obrigatório, não
há cobertura paras
estudantes em atividades
laboratoriais, viagens
escolares, visitas
técnicas, participação em
eventos esportivos, entre
outras atividades.

Divulgar por meio
dos principais
Um evento desta
Agentes de
modalidade ajudaria a
Integração (IEL,
Não temos
publicizar os cursos
CIEE, Cempre,
conhecimento de já ofertados pelo IFS e
Ampla RH, etc.)
ter sido realizado também a aproximar
possíveis
esse modelo de
nossos alunos de
oportunidades de
evento no IFS.
possíveis
estágio e/ou futuros
oportunidades de
empregos aos
estágio.
alunos do IFS

Alta (se fosse
legalmente
autorizado)

Baixa

1º quadrimestre

Até 12/19(exceto
período de férias)

R$16.564,00

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes

R$832,00

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes

REITORIA

REITORIA

Diae

Diae

C

C

CAPACITAÇÃO

MATERIAL
PERSONALIZADO

Necessidade de
treinamento
específico para 02
servidores da Diae
responsáveis pelas
Não existe
solicitações de
treinamento para os
contratação de
servidores que
A dificuldade no
serviço por meio de atuam nessa área.
entendimento e
Licitações.
Essa capacitação
preenchimento dos
seria de suma
documentos citados,
Devido a
importância, pois
pela falta de
responsabilidade do são servidores que
treinamento
setor no
não tem
específico, podem
preenchimento de
conhecimento
gerar contratos com
documentos
técnico sobre o
falhas e não
técnicos tais como assunto e precisam satisfatórios para o
Termos de
trabalhar com
Instituto.
Referência, Estudo documentos muito
Técnico Preliminar e
específicos.
Mapa de Riscos.
(acreditamos que
essa demanda seja
vários setores)
Realizar o II
Encontro de
servidores da
Assistência
Estudantil para o
aperfeiçoamento
das ações e a
Material a ser
socialização das
adquirido para a
experiências dos
Esta diretoria não
distribuição com
campi na área de
possui material para
Desorganização e
participantes dos
assistência
distribuição com os imagem negativa da
eventos deste
estudantil.O
participantes dos
instituição.
realizados pela
material será
diversos eventos
Diretoria de Assuntos
utilizado nas
Estudantis
diversas atividades e
eventos realizados
por esta diretoria,
em ações
direcionadas aos
estudantes e
comunidade do IFS
em geral.

Assessoria In
Comopany
(se não houver
servidor do Instituto ou
outro órgão que possa
realizar esse
treinamento).
Assessoria In
Comopany
(se não houver
servidor do Instituto ou
outro órgão que possa
realizar esse
treinamento).
Assessoria In
Comopany
(se não houver
servidor do Instituto ou
outro órgão que possa
realizar esse
treinamento).

Alta

Alta

1º quadrimestre

mar/19

-

R$20.000,00

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes

REITORIA

REITORIA

REITORIA

Diae

CAM

DCOM

C

C

C

SERVIÇO DE EVENTOS

A contratação desse
Contratação de serviço serviço possibilitará
Esta diretoria não
de Coffee break II
a realização de uma
possui recursos para
Encontro de servidores
melhor
a aquisição desse
da Assistência
ambientação nos
serviço.
Estudantil
intervalos dos
eventos.

A contratação faz-se
necessária por conta
do ônibus do
Campus Aracaju ser
antigo e apresentar
Contratação de serviço
defeitos
SERVIÇO SEM MÃO DE
de locação de veículos frequentemente,
OBRA EXCLUSIVA
de médio porte tipo
além do que, não
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS)
van, micro-ônibus e
consegue atender
ônibus
todas visitas
técnicas. Além disso,
esta unidade não
dispõe de recursos
para aquisição de
um novo

MATERIAL GRÁFICO E
DIVULGAÇÃO

Sem contrato em
validade

Inexistência de
ambientação.

Alta

mar/19

R$6.500,00

Não atendimento à
demanda das visitas
técnicas do campus

Alta

mar/19

R$138.914,05

Fortalecimento da
Dificulta o
identidade
fortalecimento da
Contratação de serviço institucional com a
Possui Ata de
identidade
de produção e
implantação de
Registro de Preços
institucional,
veiculação de outdoors,
estratégias de
vigente, porém o
principalmente a
busdoors e serviços de publicidade eficazes, quantitativo já foi
divulgação dos
carro de som.
que atinjam os
todo utilizado
processos seletivos do
públicos de diversos
IFS
perfis.

ALTA

fev/19

400.000,00

PDA 2018 –
OBJETIVO
ESTRATÉGICO:
promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes

Alinhado de forma
indireta para o
alcance dos
objetivos
estratégicos do PDA
e PDI

REITORIA

REITORIA

DCOM

DCOM

C

C

O serviço visa
atender as
necessidades da
DCOM que utilizará
as imagens na
elaboração de
MATERIAL DE
Assinatura de site para
ilustrações de
DIVULGAÇÃO (BANCO DE
acesso a banco de
matérias e diversas
IMAGENS)
imagens
peças editoriais
gráficas do IFS, tais
como banners,
panfletos, faixas,
newsletter,
outdoors, dentre
outros

MATERIAL
PERSONALIZADO

Brindes

Possui Contrato
vigente que será
renovado.

Esses itens serão
distribuídos para
públicos de
interesse do IFS nos
diversos eventos. O
objetivo é ampliar a
Não possui Ata de
exposição da
Registro de Preços
instituição,
vigente.
aumentando as
possibilidades de
fortalecimentos da
marca perante a
sociedade
sergipana.

Dificulta a execução
das atividades de
criação de peças
editoriais e gráfica

Menor exposição da
marca do IFS

ALTA

MÉDIA

set/19

fev/19

12.000,00

Alinhado de forma
indireta para o
alcance dos
objetivos
estratégicos do PDA
e PDI

100.000,00

Alinhado de forma
indireta para o
alcance dos
objetivos
estratégicos do PDA
e PDI

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

DCOM

PROAD

PROAD

PROAD

I

MATERIAL AUDIOVISUAL

EQUIPAMENTOS

tem por objetivo
munir o
Departamento de
Comunicação Social
e Eventos de
equipamentos para
propiciar a
realização de
serviços que
atendam as
demandas da
Reitoria com
qualidade e
eficiência,
assessorando os
registros e
coberturas
jornalísticas, de
eventos e de todas
as ações da Reitoria
e de caráter
institucional,
primando pela
qualidade do
produto final.

A falta de
Não possui Ata de equipamentos pode
Registro de Preços
comprometer a
vigente.
qualidade dos serviços
prestados pelo setor

MÉDIA

Médio

R$25.000,00

mar/19

45.000,00

C

CAPACITAÇÃO

Em 2019 estaremos
iniciando o registro Gap de competências
Capacitar servidores
Diárias para ações de
da série histórica
dos servidores da
da PROAD em suas
capacitação
para subsidiar os
PROAD na execução
áreas de atuação
planejamentos
de suas atribuições
futuros

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

Em 2019 estaremos
iniciando o registro Gap de competências
Capacitar servidores
Passagens aéreas para
da série histórica
dos servidores da
da PROAD em suas
ações de capacitação
para subsidiar os
PROAD na execução
áreas de atuação
planejamentos
de suas atribuições
futuros

Médio

R$30.000,00

Viagens para
Em 2019 estaremos
Perda de
participação de
iniciando o registro oportunidades do IFS
gestores da PROAD
da série histórica quanto a recebimento
em convocações e
para subsidiar os
de recursos,
outras ações de
planejamentos
participação em
funcionamento do
futuros
convênios e projetos.
setor

Médio

R$20.000,00

C

DIÁRIAS

Diárias para
funcionamento da
PROAD

Alinhado de forma
indireta para o
alcance dos
objetivos
estratégicos do PDA
e PDI

REITORIA

REITORIA

REITORIA

REITORIA

PROAD

PROAD

PROAD

PROAD

C

C

I

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

SIADS (MÓDULO DO
SIPAC)

Viagens para
Em 2019 estaremos
Perda de
participação de
iniciando o registro oportunidades do IFS
Passagens aéreas para gestores da PROAD
da série histórica quanto a recebimento
funcionamento da
em convocações e
para subsidiar os
de recursos,
PROAD
outras ações de
planejamentos
participação em
funcionamento do
futuros
convênios e projetos.
setor

Contratação do SIADS
para gestão
patrimonial, de
almoxarifado e
transporte

Conforme art. 9º da
Não integração com o
Portaria MPDG nº
SIAFI.
385 de 28/11/2018,
Descumprimento de
Utilizamos módulos
todas as autarquias
normas. Excesso de
do SIPAC para tais
federais terão o
demandas de outros
atividades.
prazo de 2 anos
órgãos federais na
para implementar o
implementação do
sistema.
sistema.

Médio

R$20.000,00

Alto

mai/19

R$120.000,00

Tais materiais serão
definidos em Grupo
de Trabalho
MATERIAL DE CONSUMO Materiais permanentes
específico para
E PERMANENTE (GESTÃO para projeto de nova
viabilizar execução
PATRIMONIAL)
gestão patrimonial
do projeto de nova
gestão patrimonial a
partir de 2019.

Identificação
deficitária de bens
móveis através de
inscrição por caneta
no próprio bem.
Necessidade de
equipamentos
adequados para
uma razoável
confiabilidade e
eficiência na gestão
patrimonial.

Não identificação de
bens móveis. Maior
ônus na realização de
inventário. Maior risco
de desaparecimento
de bens e/ou de bens
não localizados.

Alto

jul/19

R$50.000,00

Tais materiais serão
definidos em Grupo
de Trabalho
MATERIAL DE CONSUMO Materiais de consumo
específico para
E PERMANENTE (GESTÃO para projeto de nova
viabilizar execução
PATRIMONIAL)
gestão patrimonial
do projeto de nova
gestão patrimonial a
partir de 2019.

Identificação
deficitária de bens
móveis através de
inscrição por caneta
no próprio bem.
Necessidade de
equipamentos
adequados para
uma razoável
confiabilidade e
eficiência na gestão
patrimonial.

Não identificação de
bens móveis. Maior
ônus na realização de
inventário. Maior risco
de desaparecimento
de bens e/ou de bens
não localizados.

Alto

jul/19

R$30.000,00

REITORIA

REITORIA

REITORIA

PROAD

PROAD

PROAD

I

Identificação
deficitária de bens
Tais materiais serão
móveis através de
definidos em Grupo
inscrição por caneta
de Trabalho
no próprio bem.
MATERIAL DE CONSUMO Materiais permanentes
específico para
Necessidade de
E PERMANENTE (GESTÃO para projeto de nova viabilizar execução
equipamentos
ALMOXARIFADO)
gestão de Almoxarifado do projeto de nova
adequados para
gestão de
uma razoável
almoxarifado a
confiabilidade e
partir de 2019.
eficiência na gestão
patrimonial.

Não identificação de
bens móveis. Maior
ônus na realização de
inventário. Maior risco
de desaparecimento
de bens e/ou de bens
não localizados.

Alto

jul/19

R$30.000,00

C

Identificação
deficitária de bens
Tais materiais serão
móveis através de
definidos em Grupo
inscrição por caneta
de Trabalho
no próprio bem.
MATERIAL DE CONSUMO Materiais de consumo
específico para
Necessidade de
E PERMANENTE (GESTÃO para projeto de nova viabilizar execução
equipamentos
ALMOXARIFADO)
gestão de almoxarifado do projeto de nova
adequados para
gestão de
uma razoável
almoxarifado a
confiabilidade e
partir de 2019.
eficiência na gestão
patrimonial.

Não identificação de
bens móveis. Maior
ônus na realização de
inventário. Maior risco
de desaparecimento
de bens e/ou de bens
não localizados

Alto

jul/19

R$20.000,00

Médio

set/19

R$50.000,00

I

MOBILIÁRIO

Houveram
mudanças recentes
na estrutura da
Tais materiais
Proad, podendo ser
podem vir a ser
necessários
Falta de materiais de
necessários
materiais até o
consumo porventura
Materiais permanentes considerando as
momento não
necessários para as
diversos
recentes e futuras
previstos, inclusive recentes mudanças da
mudanças previstas
com previsão de
PROAD.
à PROAD e setores
mudança de
subordinados.
localização no
primeiro semestre
de 2019.

REITORIA

REITORIA

DGB

PRODIN

C

I

Serviços de impressão
gráfica de livros,
livretos, folders, postais
e demais serviços
SERVIÇO DE IMPRESSÃO
gráficos, que serão
GRÁFICA
prestados nas
condições
estabelecidas nos
Termos de Referência.

A contratação se justifica
pela necessidade
constante de confecções
de impressos de revistas e
livros publicados pela
Editora do IFS, que vem
contribuindo para dar
visibilidade as produções
de servidores da
Instituição e
consequentemente para o
desenvolvimento de uma
educação inclusiva e de
qualidade nos campos
educacional, científico,
tecnológico, ambiental,
econômico, social e
cultural.

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA
ELABORAÇÃO DE
PROJETO EXECUTIVO,
FORNECIMENTO DOS
EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇÃO DE SEIS
(06) USINAS DE
ENERGIA SOLAR, A
SEREM APLICADAS NOS
CAMPI DE ARACAJU,
SOCORRO E ESTÂNCIA.

"Aliado com a agenda
mundial que trata da redução
de emissões de carbono para
redução do efeito estufa e
aquecimento do globo
terrestre através da aplicação
de ações e utilização de
energias limpas, o Instituto
Federal de Sergipe busca
instalar 06 (seis) usinas
solares com potência de 18,
48 kWp distribuídas nos
campi de Aracaju, Estância e
Socorro. Com estas
instalações, visa-se também
alguma redução das faturas
de energia elétrica, fato que
está diretamente relacionado
à agenda do governo federal
de redução de custos. Este
projeto mostra-se relevante
local, regional e
nacionalmente pois espera-se
conscientizar os alunos sobre
a importância da utilização
das fontes renováveis,
gerando uma mão de obra
técnica atualizada para o
mercado brasileiro. "

USINAS SOLARES

alta

SEM NENHUM
OBJETO

Falta de alinhamento
com a agenda
mundial, referente a
utilização de energias
renováveis;

ALTO

out/19

dez/19

R$

500.000,00

R$515.784,60

"A realização destes
serviços está
alinhado com o
planejamento
estratégico do IFS
para o período de
(2014 - 2019) , nos
itens: • OE20 Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações; •
OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas; • Dentre
outros."

CAMPUS

ARACAJU

ARACAJU

SETOR

CAM

CAM

CUSTEIO (C) /
INVESTIMENTO (I)

C

C

CATEGORIA DO OBJETO

MATERIAL DE LIMPEZA

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO VEICULAR)

OBJETO DA
CONTRATAÇÃO

Aquisição de material
de consumo para
manutenção, higiene,
limpeza do Campus
Aracaju

Contratação de serviço
de seguro veicular da
frota do Campus
Aracaju com cobertura
contra danos materiais
resultantes de sinistros
de roubo ou furto,
colisão, incêndio, danos
causados pela natureza
e assistência 24 horas

SITUAÇÃO ATUAL
DA UNIDADE EM
RELAÇÃO AO
OBJETO

RISCOS: PRINCIPAL
AMEAÇA ENVOLVIDA
CASO NÃO SEJA
CONTRATADO

GRAU DE
PRIORIDADE DA
CONTRATAÇÃO

Assegurar e
sustentar a
continuidade dos
presentes e futuros Estoque estimado
sistemas
para até janeiro de
audiovisuais do IFS,
2019
como sistemas de
gravação de vídeoaulas.

Inviabilidade da
manutenção da
assepsia e higiene de
alunos, servidores e
colaboradores

Alta

fev/19

R$107.203,00

Insegurança da frota a
respeito dos diversos
tipos sinistro a qual
está sujeita.

Alta

jan/19

R$18.755,00

JUSTIFICATIVA
PARA A
CONTRATAÇÃO

A aquisição dos
seguros veiculares é
decorrente da
necessidade da
Administração de
prevenir-se de
eventuais sinistros
que possam ocorrer
durante o uso
continuado da frota,
haja vista o valor e o
Alta grau de
utilização dos
veículos, inclusive
por vezes
transportando alunos
e servidores em
visitas técnicas
interestaduais, além
das atividades
administrativas
cotidianas.
Justificando assim a
necessidade da
garantia de um
padrão de segurança,
minimizando os
riscos de possíveis
perdas patrimoniais.

Sem contrato em
validade

DATA ESTIMADA
VALOR ESTIMADO
PARA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
DO ITEM
(ANUAL)

ALINHAMENTO
COM
PLANEJAMENTO

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

CTI/AJU COM
A DTI/REI

CTI/AJU COM
A DTI/REI

CTI/AJU COM
A DTI/REI

I

I

I

TIC

RENOVAÇÃO DO
PARQUE DE
COMPUTADORES

Apenas 14% dos
computadores que
compoem a rede do
Campus Aracaju
encontra-se em
garantia, o que está
em desacordo com
o proposto no
PDTIC.

Das 673 máquinas
instaladas no
Campus Aracaju,
nos setores
Inviabilidade de se
administrativos e
manter o parque
laboratórios, apenas
computacional atual,
95 computadores
deixando-se de
encontram-se com a
atender aos setores
garantia vigente.
administrativos e de
Segundo o PDTIC,
ensino.
80% do parque teria
que está atualizado
até 2019 (448
máquinas).

TIC

A rede do Campus
Aracaju é composta
Todos os 27
por 18 Switches de
Switches L2 e L3 que
RENOVAÇÃO DO
48 portas e 9
compõem a rede do
PARQUE DE ATIVOS DE
Switches de 24
Campus Aracaju
REDE(SWITCHES L2 E
portas, sendo que
estão fora da
L3) DO CAMPUS
não temos nenhum
Garantia,
ARACAJU
switch para
necessitando de
substituição caso
aquisição imediata.
algum apresente
defeito.

Indisponibilidade do
serviço de rede para
setores
administrativos e
acadêmicos do
Campus, caso algum
apresente defeito e
precise ser
substituído.

TIC

Dos 30 Access Points
instalados no
Apenas 20% dos
Campus Aracaju,
Access Points que
RENOVAÇÃO DOS
apenas 6
compõem a rede Wi
ATIVOS DA REDE WIFI
equipamentos estão
Fi do Campus
(ACCESS POINT) QUE
em garantia, não
Aracaju estão em
ATENDEM O CAMPUS
tendo nenhum
garantia,
ARACAJU.
como reserva para
necessitando de
substituição, caso
aquisição imediata.
algum apresente
defeito.

Indisponibilidade do
serviço de rede Wi Fi
para setores
administrativos e
acadêmicos do
Campus, caso algum
apresente defeito e
precise ser
substituído.

Alta

Alta

Alta

mar/19

mar/19

mar/19

R$1.881.152,00

Ampliar a
Informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos

R$413.874,00

Ampliar a
Informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos

R$60.480,00

Ampliar a
Informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

CTI/AJU COM
A DTI/REI

CTI/AJU

CTI/AJU

I

I

I

AQUISIÇÃO DE
ESTABILIZADORES E
NOBREAKS.

Necessita-se da
Cerca de quase 400
aquisição de pelo
estabilizadores e
menos 70
nobreaks que
A impossibilidade da
estabilizadores e 30 atendem a rede de
instalação a
Nobreaks para a
computadores do
manutenção do
renovação dos que
Campus Aracaju
funcionamento dos
tem padrão antigo,
estão fora da
computadores pela
já estão fora da
garantia e 15%
falta do equipamento.
garantia e novas
ainda é do padrão
instalações
antigo.

AQUISIÇÃO DE TOTENS
TOUCHSCREEM

Aquisição de Totens
para o registro de
frequência dos
servidores.

Adquirir 5(cinco)
totens para o
Campus Aracaju
para renovar os dois
que estão em uso e
ampliar o
atendimento ao
servidores.

AQUISIÇÃO DE TOTENS
TOUCHSCREEM

Aquisição de Totens
touchscreem com
impressora térmica
para dar suporte ao
sistema SGA (Sistema
de Gestão de
Atendimento).

Hoje, temos apenas
Adquirir 2 (dois)
01 totem que está
totens para o
Indisponibilidade
cumprindo esta
Campus Aracaju
destes equipamentos
função, fruto de
para renovar o que
para a utilização do
doação do TRT/SE e
já existe na CRE e
SGA - Sistema de
recuperado pela
atender outras
Gestão de
CTI/AJU, que está
demandas
Atendimento.
cumprindo esta
esporádicas.
função

TIC

Hoje temos apenas
02 totens, fruto de
doação do TRT/SE e
Indisponibilidade
recuperado pela destes equipamentos
CTI/AJU, que estão
para facilitar o
cumprindo esta
registro de pondo dos
função para atender
servidores.
toda a demanda do
Campus Aracaju.

Alta

Média

Média

mar/19

jun/19

jun/19

R$33.000,00

Ampliar a
Informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos

R$50.000,00

Ampliar a
Informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos

R$20.000,00

Ampliar a
Informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos

ARACAJU

ARACAJU

CTI/AJU

CTI/AJU

C/I

Hoje das 72 salas e
laboratórios, apenas
09 não possuem
Aquisição de
computadores, 19
projetores (30),
não possuem
Aquisição de INSUMOS
suportes para
nenhum
(ADAPTADORES
projetores (30),
equipamento de
DISPLAY PORT, CAIXAS caixa de som (80),
projeção e todas
DE SOM, SUPORTE
cabos adaptadores estão precisando de Indisponibilidade dos
PARA PROJETORES) E
Display Port (80),
caixas de som nos
referidos
MATERIAL DE CONSUMO
EQUIPAMENTOS
para novas
referidos
equipamentos para os
E PERMANENTE (SALA DE
(DATASHOW ) PARA
instalações e
computadores.
docentes como
AULA)
RENOVAÇÃO E
renovação dos
Além disso, é
ferramenta
FUTURAS INSTALAÇÕES equipamentos de
realizado
facilitadora de ensino.
NAS SALAS DE AULA E
multimídia já
constantemente a
LABORATÓRIOS DO
presentes de 71
manutenção nos
CAMPUS ARACAJU.
salas de aula e
referidos
laboratórios no
equipamentos que
Campus Aracaju .
já estão fora da
garantia e
precisando de
manutenção.

C

Hoje o Campus
Aracaju possui um
parque de 60
computadores
dependentes de
Aquisição de placas
AQUISIÇÃO DE PEÇAS
Placa de vídeo que Indisponibilidade dos
de vídeo (06) e
DE REPOSIÇÃO PARA A
estão fora da
computadores para
fontes de
MANUTENÇÃO DE
garantia sendo que
atendimento aos
alimentação externa
COMPUTADORES DO
já temos alguns (4)
laboratórios de
(10) para a
MATERIAL DE CONSUMO PARQUE QUE ESTÃO
parados por conta informática e estação
manutenção de
(REDES - TI)
FORA DA GARANTIA
desta peça. Da
de trabalho dos
computadores que
(PLACA DE VÍDEO E
mesma forma, nós servidores já que não
estão fora da
FONTE DE
temos mais de 200
temos outros
garantia e estão
ALIMENTAÇÃO
computadores do
computadores para
parados por conta
EXTERNA).
modelo AIO, que
reposição.
destas peças.
também estão fora
da garantia e que
constantemente
apresentam
problemas .

Média

Alta

mai/19

mar/19

R$110.000,00

Ampliar a
Informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos

R$6.700,00

Ampliar a
Informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COSE

COSE

COSE

COSE

C

Os equipamentos
apresentam
Assegurar a
frequentemente
SERVIÇO SEM MÃO DE
Contratação de
continuidade do
defeitos
OBRA EXCLUSIVA
empresa para conserto
serviço prestado à interrompendo os
(MANUTENÇÕES EQUIP.
e manutenção de
comunidade
atendimentos
MÉDICOS
material
acadêmica do
médicoODONTOLÓGICOS)
médico/odontólogico
IFS/Campus Aracaju. odontólogicos do
IFS/ Campus
Aracaju.

Inviabilidade do
serviço

CAPACITAÇÃO

Estamos com falta
Qualificar o servidor
Melhoria de
de capacitação para
para melhor
atendimento do
qualificação dos
Inviabilidade da
atendimento à
serviço de saúde do
servidores da
prestação do serviço
comunidade acadêmica
IFS/ Campus
COSE/Campus
do IFS/ Campus Aracaju
Aracaju.
Aracaju.

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (COSE)

Dar continuidade à
Estamos com falta
assistência à saúde à
de medicamentos
comunidade
na COSE / Campus
acadêmica do
Aracaju.
IFS/Campus Aracaju.

I

Aquisição de
equipamentos para
Equipamentos
prestação da
MATERIAL DE CONSUMO
obsoletos e com Estado precário dos
Inviabilidade da
assistência à
E PERMANENTE (COSE)
defeitos, sendo
equipamentos.
prestação do serviço
comunidade acadêmica
essencial a compra.
do IFS / Campus
Aracaju

C

Aquisição de
medicamentos
(consumo);

Inviabilidade de
realizar assistência
adequada à
comunidade
acadêmica do IFSCampus Aracaju

Alta

Alta

jan/19

-

R$30.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$30.000,00

Ampliar as
atividades de
capacitaçção dos
servidores visando
as áreas de
prioridades e
mapeamento das
competências.

Alta

jan/19

R$70.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais.

Alta

jan/19

R$40.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais.

ARACAJU

ARACAJU

COELT

COELT

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETROTÉCNICA)

Atualmente a
disciplina de
Instrumentação
Industrial não possui
um laboratório que
permita a realização
Aquisição de
São equipamentos
das atividades
equipamentos para o
essenciais para
práticas previstas no
Inviabilizará e
Laboratório de
prover meios
Projeto Pedagógico postergará por mais
Instrumentação
adequados na
do curso.
tempo a realização de
Industrial a serem
oferta de cursos
Salientamos que
aulas práticas na
utilizados no
com qualidade,
para suprir esta
disciplina
desenvolvimento das dentro dos objetivos necessidade, por
Instrumentação
aulas práticas do curso
propostos pelo
duas vezes estes
Industrial.
de Eletrotécnica
Instituto.
equipamentos
foram solicitados e
licitados e, por
insuficiência de
prazo, o processo de
compra não foi
finalizado.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETROTÉCNICA)

O Laboratório de
Acionamentos
elétricos e
automação está
estruturado com
equipamentos que
na maioria dos casos
estão obsoletos e
que chegaram ao
final de sua vida útil
requerendo
Aquisição de
constantes
equipamentos para o
manutenções
Laboratório de
corretivas e sem
Acionamentos Elétricos
acompanhar os
e Automação do curso
avanços
de Eletrotécnica
tecnológicos o que
limita as
possibilidades de
prover ao alunado a
oferta de
conhecimentos
atualizados em
consonância com o
que se apresenta no
mercado de
trabalho.

Atualmente as
disciplinas de
Programação
Ladder e
Acionamentos
elétricos e
Automação são
ministradas sem
oferecer a
possibilidade de
apresentar os novos
conceitos
tecnológicos que
estas disciplinas
requerem, dadas às
opções dos
equipamentos
atualmente
existentes no
laboratório
impedindo assim a
oferta de cursos
com qualidade,
dentro dos objetivos
propostos pelo
Instituto.

Inviabilizará e
postergará por mais
tempo a realização de
aulas práticas com
qualidade nas
disciplinas
Programação Ladder e
Acionamentos
elétricos e automação

Alta

Alta

set/19

set/19

R$236.411,30

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos para
os laboratórios de
Eletrotécnica.

R$154.580,90

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos para
os laboratórios de
Eletrotécnica.

ARACAJU

ARACAJU

COELT

COELT

C

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETROTÉCNICA)

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETROTÉCNICA)

Aquisição de materiais
de consumo
(condutores, fita
isolante e outros), para
o desenvolvimento das
aulas práticas dos
Cursos de Eletrotécnica
e Edificações.

Os materiais
descritos são
Atualmente o
imprescindíveis para
estoque de
o desenvolvimento
Inviabilizará a
condutores está na
das aulas práticas
realização de aulas
sua capacidade
dos Cursos de
práticas sobretudo na
mínima e o de
Eletrotécnica e
disciplina de
outros materiais já
Edificações
instalações elétricas.
requerem suas
(Disciplina
reposições.
Instalações
elétricas).

Aquisição de
componentes elétricos
para realização de
manutenção corretiva
nas bancadas e painéis
de simulação de
defeitos elétricos do
Laboratório de
Acionamentos Elétricos
e Automação.

O Laboratório de
Acionamentos
elétricos e
automação está
Os componentes
estruturado com
descritos são
Inviabilizará a
equipamentos que na
imprescindíveis para maioria dos casos
realização de aulas
a realização de
estão obsoletos e que práticas relacionadas
manutenção
aos conteúdos
chegaram ao final de
corretiva das
programáticos
sua vida útil
requerendo
bancadas e
previstos na ementa
constantes
equipamentos do
da disciplina
manutenções
Laboratório de
Acionamentos
corretivas, inclusive
Acionamentos
elétricos e
com equipamentos
Elétricos e
Automação.
parados (quadro de
Automação.
simulação de defeitos
elétricos), por falta
de peças para
reposição

Alta

Alta

fev/19

fev/19

R$3.422,40

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos para
os laboratórios de
Eletrotécnica.

R$4.302,10

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos para
os laboratórios de
Eletrotécnica.

ARACAJU

ARACAJU

COELN

COELN

I

I

Existem três
laboratórios com
projetor mas os
Possibilitar a
mesmos estão
utilização de
apresentando
recursos
defeitos (como
audiovisuais nos
perda de pixels) e Dificuldades para os
laboratórios do
Aquisição de aparelhos
também estão
docentes utilizarem
curso de eletrônica,
de projeção multimídia
defasados
novas tecnologias nas
de acordo com as
MATERIAL AUDIOVISUAL tipo datashow para os
tecnologicamente.
aulas, além da
possibilidades
laboratórios do curso
(Não possuem
impossibilidade de
tecnológicas
técnico de eletrônica
entradas de vídeo
utilizar recursos
existentes pelo uso
nos padrões mais
sonoros.
dos novos modelos
usados atualmente,
de computadores
como HDMI ou
presentes nos
DisplayPORT, além
laboratórios.
da ausência de saída
de áudio e conexão
Wi-Fi).

MATERIAL AUDIOVISUAL

Aquisição de suporte
para projetor com
acessório para
notebook

Possibilitar a
utilização de
recursos
audiovisuais nos
laboratórios do
curso de eletrônica,
de acordo com as
possibilidades
tecnológicas
existentes pelo uso
dos novos modelos
de computadores
presentes nos
laboratórios.

Não existe nenhum
tipo de suporte para
os projetores do
curso técnico de
eletrônica. São
usadas mesas de
alunos ou bancadas
como suporte para
o projetor.

Danos aos aparelhos
devido ao
condicionamento não
adequado em caso de
movimentos bruscos
nas mesas das salas.

Média

abr/19

R$12.000,00

Média

abr/19

R$1.800,00

ARACAJU

ARACAJU

COELN

COELN

C

Impossibilidade de
implantação do
sistema de controle
de acessos dos
Dentro de um
As portas dos
laboratórios do curso
projeto de acesso
laboratórios
técnico de eletrônica,
controlado dos
atualmente são de
dificultando a
laboratórios através
Aquisição de portas de
alumínio e com
identificação de
MATERIAL DE
de fechaduras
madeiras para os
espessura pequena,
problemas que
MANUTENÇÃO E PINTURA
eletrônicas, as
laboratórios do curso
que impossibilita a possam vir a ocorrer
PREDIAL
portas atuais não
de Eletrônica
instalação das travas
no interior dos
permitem a
eletrônicas e do
laboratórios e
instalação dos
sistema de controle impedindo a tomada
aparelhos e travas
de acesso.
de medidas mais
necessários.
fortes com relação a
segurança dos
equipamentos e
instalações.

Alta

jan/19

R$10.000,00

I

Impossibilidade de
implantação do
sistema de controle
de acessos dos
laboratórios do curso
Necessário para o Não existe nenhum
técnico de eletrônica,
projeto de acesso tipo de sistema de
Sistema de controle de
dificultando a
controlado aos
controle digital dos
SERVIÇO SEM MÃO DE
acesso e segurança
identificação de
laboratórios do
laboratórios, sendo
OBRA EXCLUSIVA
para os laboratórios,
problemas que
curso técnico de
feito através de
(BIOMETRIA E SOFTWARE
com fechadura
possam vir a ocorrer
Eletrônica, através
permissões
DE CONTROLE)
eletrônica, biometria e
no interior dos
de um sistema com
fornecidas pelos
software de controle
laboratórios e
senhas e registro de
professores e
impedindo a tomada
acessos.
técnicos do curso.
de medidas mais
fortes com relação a
segurança dos
equipamentos e
instalações.

Alta

jan/19

R$11.500,00

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COELN

COELN

COELN

C

C

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETRÔNICA)

São utilizados
diversos
componentes nas
disciplinas técnicas
do curso de
Eletrônica, como
Os laboratórios do
resistores,
curso apresenta
capacitores,
diversos itens para
Componentes
circuitos integrados
as práticas. No
Falta de componentes
eletrônicos para
etc. Alguns
entanto, outros
para as atividades
realização de atividades componentes são vários que tem seu
práticas do curso,
práticas e projetos das danificados devido
uso bastante
dificultando o
disciplinas do curso
ao uso contínuo e acentuado já estão
aprendizado das
técnico de Eletrônica
pela própria
acabando ou em
disciplinas.
fragilidade deles,
falta, sendo
sendo necessário a
necessário a
reposição
reposição.
constantes desses
materiais para o
prosseguimento
normal das aulas
práticas do curso.

Alta

jan/19

R$18.000,00

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETRÔNICA)

A maior parte dos
itens, como as
placas virgens,
composto para
corrosão do cobre
dessas placas,
Impossibilidade da
perfuradores de
fabricação das placas
placa etc, não
para os projetos e
podem ser
deteriorização
encontrados nos
acelerada dos itens
laboratórios do
ainda disponíveis nos
curso. Existem um
laboratórios, devido
ferro de solda e
ao uso extremo.
alguns rolos de
estanho, mas devido
ao uso contínuo,
não estão nas
melhores condições
de trabalho.

Baixa

jul/19

R$2.000,00

Média

abr/19

R$5.000,00

ELETROELETRÔNICOS

Diversas disciplinas
técnicas do curso de
eletrônica possuem
projetos onde os
alunos necessitam
Componentes para
confeccionar placas
confecção de placas de
de circuito
circuito impresso
impresso. Dessa
forma, são
necessário diversos
consumíveis para
esta finalidade.

Televisores

Permitir a utilização
de recursos
audiovisuais nos
laboratórios.

O curso de
eletrônica não
possui nenhum
televisor nos
laboratórios do
curso.

Defasagem
tecnológica do curso.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COELN

COELN

COELN

I

I

I

Possibilitar aos
alunos o ensino de
conteúdos do curso
através da utilização
de projetos com
robótica, além de
aumentar a
participação de
alunos do curso e da
instituição nas
olimpíadas e outras
competições do
ramo.

Impedir a utilização de
novas tecnologias no
ensinos das disciplinas
do curso e
impossibilidade de
expansão da
quantidade de alunos
que participam das
competições e
olimpíadas da área.

Média

abr/19

R$12.000,00

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETRÔNICA)

Por ser mais durável
do que os quadros
brancos, a utilização
de um quadro de
vidro possibilita a
utilização contínua
do quadro durante
Quadro de vidro para
um grande período
sala de aula
de tempo sem
problemas de
manchas e ataque
por cupins, que são
recorrentes nos
quadros dos
laboratórios.

A sala apresenta
Problemas com
dois quadros
manchas nos quadros,
brancos pequenos. ataque por cupins ou
Eles fora colocados quebra de pedaços
juntos um do outro
(lascas), que são
e apresentam uma comuns nos quadros
descontinuidade brancos podem gerar
que atrapalhar os
interrupções de uso
docentes na escrita nos laboratórios do
durante a aula.
curso.

Média

abr/19

R$2.000,00

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETRÔNICA)

A obtenção desses
A não obtenção
aparelhos permite a
desses aparelhos
aplicação dos
impede que o aluno
conhecimentos
observe o
teóricos em
Atualmente, não
comportamento real
Equipamentos de rede situações práticas, existe nenhum tipo
daquilo que é visto na
para uso na disciplina
facilitando o
desses
teoria, dificultando o
de redes de
aprendizado para o equipamentos nos
aprendizado e
computadores
aluno. Além disso,
laboratórios do
impedindo uma total
permite o
curso técnico.
compreensão do
desenvolvimento de
conteúdo existente
projetos da área de
nas disciplinas
redes pelos
correlatas.
professores da área.

Média

abr/19

R$2.500,00

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETRÔNICA)

Kits de robótica

O curso possui dois
kits didáticos, que
acabam sendo
insuficientes para a
demanda existente.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COLAQUI

COLAQUI

COLAQUI

COLAQUI

Aquisição de vidrarias
para desenvolvimentos
MATERIAL DE
das aulas práticas dos
LABORATÓRIO (QUÍMICA
cursos de química,
E ALIMENTOS)
alimentos e licenciatura
em química

As vidrarias
Os materiais já
Inviabilizará o
descritos são
estão no limite das desenvolvimento das
imprescindíveis para
reposições nos
aulas práticas, que é
o desenvolvimento
laboratórios que
imprescindível na
das aulas práticas
atende a três
formação dos alunos
dos Cursos de
cursos: Química, dos cursos de química,
Química, de
Alimentos e
alimentos e
Alimentos e
Licenciatura em
licenciatura em
Licenciatura em
Química.
química
Química.

C

Aquisição de reagentes
para desenvolvimentos
MATERIAL DE
das aulas práticas dos
LABORATÓRIO (QUÍMICA
cursos de química,
E ALIMENTOS)
alimentos e licenciatura
em química

Os reagentes
Os reagentes já
Inviabilizara o
descritos são
estão no limite das desenvolvimento das
imprescindíveis para
reposições nos
aulas práticas, que é
o desenvolvimento
laboratórios que
imprescindível na
das aulas práticas
atende a três
formação dos alunos
dos Cursos de
cursos: Química, dos cursos de química,
Química, de
Alimentos e
alimentos e
Alimentos e
Licenciatura em
licenciatura em
Licenciatura em
Química.
química
Química.

I

Os equipamentos
Os equipamentos
existentes nos
Inviabilizara o
Aquisição de
descritos são
laboratórios não
desenvolvimento das
equipamento para ser imprescindíveis para
atendem as
aulas práticas, que é
utilizados no
o desenvolvimento demandas atuais
MATERIAL DE
imprescindível na
desenvolvimentos das das aulas práticas para dá suporte no
LABORATÓRIO (QUÍMICA
formação dos alunos
aulas práticas dos
dos Cursos de
desenvolvimento
E ALIMENTOS)
dos cursos de química,
cursos de química,
Química, de
das atividades
alimentos e
alimentos e licenciatura
Alimentos e
práticas nos
licenciatura em
em química
Licenciatura em
laboratórios de
química
Química.
Química e
Alimentos.

C

Os materiais
Os materiais
diversos descritos
Inviabilizara o
Aquisição de materiais
diversos já estão no
são imprescindíveis
desenvolvimento das
diversos para ser
limite das
para o
aulas práticas, que é
utilizados no
reposições nos
MATERIAL DE
desenvolvimento
imprescindível na
desenvolvimentos das
laboratórios que
LABORATÓRIO (QUÍMICA
das aulas práticas
formação dos alunos
aulas práticas dos
atende a três
E ALIMENTOS)
dos Cursos de
dos cursos de química,
cursos de química,
cursos: Química,
Química, de
alimentos e
alimentos e licenciatura
Alimentos e
Alimentos e
licenciatura em
em química
Licenciatura em
Licenciatura em
química
Química.
Química.

C

Alta

Alta

Alta

Alta

mar/19

mar/19

mar/19

mar/19

R$79.796,18

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
vidrarias para os
laboratórios de
química

R$24.597,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
reagentes para os
laboratórios de
química

R$89.509,17

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos para
os laboratórios de
química

R$20.886,68

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
materiais diversos
para os laboratórios
de química

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COLAQUI

COLAQUI

COC

C

A carga de gás
Aquisição de carga de
liquefeito do
A carga de gás
Inviabilizara o
gás liquefeito do
petróleo, GLP em
liquefeito do
desenvolvimento das
petróleo, GLP em
botijões de 13 kg,
petróleo, GLP em
aulas práticas, que é
MATERIAL DE CONSUMO botijões de 13 kg, para
descritos são
botijões de 13 kg, já
imprescindível na
(GLP)
ser utilizados no
imprescindíveis para estão no limite da
formação dos alunos
desenvolvimentos das o desenvolvimento
reposição nos
dos cursos de
aulas práticas do curso das aulas práticas
laboratórios de
Alimentos.
de alimentos
do Curso de
alimentos.
Alimentos.

C

Aquisição de materiais
de copa e cozinha, para
MATERIAL PARA COPA /
ser utilizados no
COZINHA
desenvolvimentos das
aulas práticas do curso
de alimentos

O material de copa
e cozinha, descritos
são imprescindíveis
para o
desenvolvimento
das aulas práticas
do Curso de
Alimentos.

C

Prestação de serviços
auxiliares de apoio
administrativo
incluindo as atividades
de contínuo, motorista,
recepcionista, lavador
SERVIÇO COM MÃO DE
de carro, copeira,
OBRA EXCLUSIVA (APOIO
auxiliar de almoxarife,
ADMINISTRATIVO)
pintor, bombeiro
hidraulico, eletricista,
orçamentista, aux.
Manut. Predial,
pedreiro e auxilai de
pedreiro

Considerando a
peculiaridade que
revestem as
atividades
finalísticas
institucionais, faz-se
necessária e
oportuna a
Contratos existentes
constratação de
serviços auxiliares, a
fim de dotar de
melhores condições
de trabalho os
demais servidores e
o atendimento ao
público em geral

Os materiais de
copa e cozinha, já
estão no limite da
reposição nos
laboratórios de
alimentos.

Alta

mar/19

R$540,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de carga
de gás liquefeito do
petróleo, GLP em
botijões de 13 kg
para os laboratórios
de alimentos
PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
materiais de copa e
cozinha para os
laboratórios de
alimentos

Inviabilizara o
desenvolvimento das
aulas práticas, que é
imprescindível na
formação dos alunos
dos cursos de
Alimentos.

Alta

mar/19

R$4.730,00

Comprometimento do
andamento das
atividades
administrativas, com
possível perda de
prazos e prejuízo às
atividades finalísticas
institucionais.

Alta

-

R$1.175.682,01

ARACAJU

ARACAJU

COC

COC

C

C

INEXIGIBILIDADE
(CORREIOS)

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(CANTINA)

Atendimento a
necessidade de
envio de
Comprometimento
correspondências a
das atividades que
outros Campi do
envolvem o envio de
Instituto, outras
A prestação pela ECT
correspondências a
instituições e
de serviços e venda de
instituições e
fornecedores e em
produtos que atendam
Contratos existentes fornecedores, e assim,
virtude da
às necessidades da
sobretudo, do
inviabilidade de
Contratante.
funcionamento dos
competição visto
setores
que a EBCT detém o
administrativos do
monopólio das
Campus.
atividades postais
em todo o território
nacional.
Contratação de
empresa para
fornecimento de
refeições prontas e
lanches, com concessão
de Área Administrativa
de Uso de Bem Público
na forma onerosa, nas
dependências do
Instituto Federal de
Sergipe -Campus
Aracaju, localizado na
Av. Engº Gentil Tavares
da Mota, 1166, Bairro
Getúlio Vargas, Aracaju
/ SE, no pavilhão Leyda
Regis, pavimento
térreo com área de
2
56,13m , conforme
especificações descritas
no Edital e no Termo
de Referência.

Permitir a
exploração
comercial, visando
oferecer refeições e
Descontinuação do
lanches para a
atendimento aos
comunidade
alunos inscritos nos
acadêmica do IFS Contratos existentes programas do PRAAE,
Campus Aracaju,
impactando a
atendendo em
permanência destes
especial aos alunos
no convívio escolar.
inscritos no
programa de
assistência
estudantil.

Alta

7/12/2019

R$7.920,00

31/5/2019

R$376.277,84

ARACAJU

ARACAJU

COC

COC

C

C

Prestação de serviços,
pela CONTRATADA, de
publicação no Diário
Oficial da União, de
atos oficiais e demais
matérias de interesse
do CONTRATANTE,
INEXIGIBILIDADE(D.O.U.)
conforme estabelecido
no Decreto nº 4.520, de
16.12.02, combinado
com a Portaria nº 268,
de 5.10.09 e portaria
de nº 188, de
07.07.2011.

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(LIMPEZA)

Contratação de
empresa epecializada
na prestação de
serviços continuados
de limpeza, asseio e
conservação, com
execução mediante o
regime de dedicação
exclusiva de mão de
obra e equipamentos
de segurança (sem
fornecimento de
material de limpeza),
para atendimento às
necessidades do
Campus.

A contratação em tela
Comprometimento
se dá em atendimento
das atividades que
aos princípios
envolvem a
administrativos da
publicação de ligados
publicidade e da
aos processos
transparência dos atos
licitatórios, bem como
administrativos.
daqueles afetos à
Também em
Contratos existentes
consonância com o
gestão dos contratos
Dec. 4.520, que
administrativos
incumbe ao poder
institucionais, a
executivo por meio da
exemplo da
Imprensa Nacional a
prorrogação de
publicação de todos os
vigência e aplicação
atos oficiais do poder
de penalidades.
público.

Alta

7/7/2019

R$33.000,00

Um vez que cabe à
administração zelar
por seus bens e
diante da
impossibilidade de
prorrogação do
contrato outrora
vigente, bem como
o caráter contínuo e
imprescindível dos
Comprometimento
serviços de limpeza
das atividades
e conservação
referentes a asseio,
Contratos existentes
predial,
limpeza e conservação
considerando ainda
das instalações do
as necessidades dos
Campus Aracaju.
usuários e de toda a
extensão da área do
Campus Aracaju e a
inexistência de mão
de obra
especializada para
prestação de
manutenção
predial.

Alta

28/2/2019

R$585.068,48

ARACAJU

ARACAJU

COC

COC

C

C

Esta contratação
encontra
justificativa na
extinção dos efeitos
do Contrato nº
08/2009/IFS Comprometimento do
Campus Aracaju,
fornecimento de
que teve por objeto
água, com impacto
o fornecimento de
Contratos existentes severo nas atividades
água potável e
pedagógicas e
canalizada às
administrativas do
dependências do
Campus.
Campus Aracaju,
para a manutenção
e desenvolvimento
de suas atividades
administrativas e
pedagógicas.

Alta

21/2/2019

R$294.168,82

A garantia da
integridade física e
patrimonial de
pessoas e dos bens
públicos é
Comprometimento da
Contratação de
poder/dever da
integridade física do
empresa de vigilância
administração,
patrimônio e
armada e desarmada,
afigurando-se,
comunidade
conforme condições,
objetivamente,
acadêmica, com
quantiadades,
Contratos existentes
conveniente ao
impacto severo nas
exigências e
interesse público,
atividades
estimativas
por tratar-se de
pedagógicas e
estabelecidas no Termo
serviço de grande
administrativas do
de Referência.
relevância e que
Campus.
abrange as
necessidades
públicas
permanentes.

Alta

31/7/2019

R$1.165.890,00

Contratação do serviço
de bastecimento de
água e esgotamento
sanitário ao IFS INEXIGIBILIDADE (ÁGUA E
Campus Aracaju, com
ESGOTO)
localização à Av. Engº
Gentil Tavares da Mota,
1166 - Bairro Getúlio
Vargas. Aracaju/SE.

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(VIGILÂNCIA)

ARACAJU

COC

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Contratação de
empresa especializada
na prestação de serviço
de gerenciamento de
frota com
abastecimento por
meio de rede
credenciada, através do
Sistema de Registro,
compreendendo todas
as providências
necessárias à sua
execução / entrega.

Justifica-se a
contratação para o
abastecimento de
combustível, o
serviço será
fundamental
paramelhor
gerenciamento da
A interrupção do
frota de veículos do
contrato acarretaria
IFS, garantindo o
comprometimento
abastecimento de
Contratos existentes severo das atividades
combustível
pedagógicas e
dosveículos que
administrativas do
atendem as
Campus.
demandas de
locomoção dos
diversos setores e
servidores do
Instituto,
nocumprimento de
suas atividades
laborais

Alta

30/11/2019

R$135.156,82

ARACAJU

COC

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(OUTSOURCING)

Contratação de
serviços especializados
em Outsourcing de
impressão incluindo
cessão de direito de
uso, serviços de
manutenção corretiva
e preventiva dos
equipamentos com
fornecimento de peças
e suprimentos
necessários, inclusive
papel, para atender as
demandas do Instituto
Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de
Sergipe – IFS e seus
campi, conforme
condições, quantidades
e exigências
estabelecidas no Termo
de Referência.

A contratação visa
assegurar a continuidade da
prestação de serviços de
outsourcing de impressão
atualmente em execução no
âmbito do IFS em
detrimento ao
encerramento do contrato
nº 19/2011 vigente
atualmente e o diagnóstico
do efetivo uso das
impressoras pelas unidades
beneficiadas na instituição e
a criação de ilhas de
impressão item 10.2 e 52 do
PDTIC 2014-2019. O
Instituto Federal de Sergipe
produz e reproduz
documentos impressos
continuamente, seja para
instrução de processos
administrativos, emissões
de ofícios, memorandos e
correspondências, ou
demais procedimentos
internos ou externos
preponderantes ao
funcionamento da máquina
administrativa.

Qualquer incidente
que gere sua
interrupção ou
mesmo atraso na
produção e
reprodução dos
documentos
impressos
comprometeriam,
Contratos existentes s.m.j, a continuidade
das atividades
administrativas,
ensino, pesquisa e
extensão da
instituição, ao tempo
em que o uso do
papel ainda é
significativo nos
serviços burocráticos.

Alta

-

R$12.430,00

ARACAJU

COC

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(ELEVADORES)

Contratação de
serviços de
O objeto descrito
manutenção
tem por objetivo
preventiva e corretiva,
manter o perfeito
com reposição e
funcionamento dos
fornecimento de peças
elevadores
originais de 02
plataforma
elevadores
Contratos existentes
instalados nesta
(plataforma) marca
instituição,
thyssenkrupp,
assegurando a
instalados no prédio do
operação normal e
Instituição Federal de
segura desses
Educação, Ciência e
equipamentos.
Tecnologia de Sergipe Campus Aracaju

A interrupção deste
contrato pode
ocasionar a
descontinuidade do
correto
funcionamento das
plataformas
elevatórias que dão
acesso às salas de
aulas localizadas no
andar superior dos
pavilhões acadêmicos,
limitando o acesso de
alunos e servidores
portadores de
mobilidade reduzida.

Alta

14/12/2019

R$13.342,96

ARACAJU

ARACAJU

COC

COC

C

C

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de
manutenção
preventiva, corretiva e
serviço de instalação
com insumos por conta
SERVIÇO COM/SEM MÃO
da contratada, nos
DE OBRA EXCLUSIVA
aparelhos
(MANUTENÇÃO DE AR
condicionadores de ar
CONDICIONADO)
e bebedouros nos
diversos prédios do
Instituto Federal de
Sergipe, conforme
condições,
quantidades, exigências
e estimativas,
estabelecidas neste
instrumento.

O serviço objeto deste
processo visa prevenir
e/ou corrigir defeitos
que porventura
possam ocorrer nos
equipamentos
refrigeradores de ar e
bebedouros instalados
nos diversos prédios
A interrupção no
do IFS, cuja interrupção
fornecimento do
poderá comprometer a
referido serviço pode
continuidade dos
acarretar danos ao
serviços
Contratos existentes
patrimônio da
administrativos e
instituição, bem como
acadêmicos das
por em risco a saúde
unidades. Com a
de alunos e
presente contratação,
servidores.
espera-se alcançar uma
boa qualidade de ar de
interiores em
ambientes climatizados
e da água a ser
consumida, bem como
zelar pela preservação
desses bens de
prioridade do IFS.

Alta

-

R$130.930,46

Prestação de serviços
de agenciamento de
viagens para o Campus
Aracaju
compreendendo:
Aquisição de Passagem
Aérea Nacional, de ida
e volta, incluindo a taxa
de embarque

A aquisição se faz
necessária para
viabilizar o
deslocamento de
professores e
técnicos
Não atendimento à
administrativos que
demanda
necessitam
compromete
constantemente
participação dos
viajar para
Contratos existentes professores e tecnicos
participar de
em eventos de
seminários,
interesse da
congressos,
administração em
reuniões,
todo o pais.
treinamentos e
demais atividades
pertinentes à
administração
Pública

Alta

3/11/2019

R$33.000,00

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

ARACAJU

ARACAJU

COC

COC

C

C

Contratação do serviço
Inviabilidade de
de fornecimento de
funcionamento do
Fornecimento de
energia eletrica ao IFS Campus, impactando
energia elétrica para
DISPENSA DE LICITAÇÃO Campus Aracaju, com
diretamente nas
atender às
Contratos existentes
(ENERGIA ELÉTRICA)
localização à Av. Engº
atividades
necessidades do IFSGentil Tavares da Mota,
pedagógicas e
Campus Aracaju.
1166 - Bairro Getúlio
administrativas do
Vargas. Aracaju/SE.
Campus.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(OUTSOURCING)

Contratação de
serviços especializados
em Outsourcing de
impressão incluindo
cessão de direito de
uso, serviços de
manutenção corretiva
e preventiva dos
equipamentos com
fornecimento de peças
e suprimentos
necessários, inclusive
papel, com
fornecimento e
instalação de sistema
de gerenciamento de
impressões
efetivamente
realizadas com
monitoramento on-line
pelo período de 12
(doze) meses para
atender a demandas do
IFS - Campus Aracaju

A contratação visa
redução dos custos
passíveis de
A não contratação
enxugamento e
dos serviços de
economia na
outsourcing gera
utilização dos
diminuição da
recursos dos
qualidade que tem
serviços de
como decorrência
outsourcing de
uma menor
impressão
produtividade, pois
atualmente em Contratos existentes
impacta em
execução no âmbito
retrabalhos e,
do IFS- Locação de
portanto, aumento de
Impressora
custos.
Monocromática
Consequentemente,
com franquia de
isso propicia uma
3.000 (três mil)
devasagem nos níveis
cópias por
de serviços
equipamento/mês.
burocráticos.
Equipamento Tipo
III.

Alta

3/1/2019

R$924.000,00

Alta

5/2/2019

R$61.050,00

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COC

COC

COC

A contratação faz-se
necessária, tendo
em vista não haver
no quadro de
pessoal do
IFS/Campus Aracaju,
profissional
qualificado e
habilitado para
realizar os serviços
de controle de
Contratos existentes
pragas referente
desinsetização/desr
atização e, tambem
trata-se de serviços
essenciais no
controle da
população de
insetos e roedores
em diversas áreas
do Campus.

A interrupção do
contrato acarretará
comprometimento no
controle da população
de insetos e roedores
em diversas áreas
Campus Aracaju,
podendo causar
agravos à saúde e/ou
prejuízos econômicos.

Alta

12/4/2019

R$6.600,00

C

Prestação do serviço de
links dedicados de
internet na reitoria,
Manter o acesso a
A interrupção do link
SERVIÇO SEM MÃO DE
DEOP e nos Campi
INTERNET no
compromete o acesso
OBRA EXCLUSIVA (LINK DE
Contratos existentes
ARACAJU, SÃO
Campus Aracaju e
a internet do todo o
INTERNET E TELEFONIA)
CRISTÓVÃO,
no IFS
IFS
ITABAIANA, GLÓRIA,
LAGARTO E ESTÂNCIA

Alta

9/25/2018

R$71.299,57

C

Prestação dos serviços
de telefonia fixa
Necessidade manter
comutada (STFC), de
contato com
SERVIÇO SEM MÃO DE
forma contínua, na
fornecedores,
OBRA EXCLUSIVA (LINK DE
Contratos existentes
sede da REITORIA,
órgãos públicos e
INTERNET E TELEFONIA)
ANEXO II DA REITORIA
também com
e no CAMPUS ARACAJU
alunos.
DO IFS

Alta

4/1/2019

R$153.713,61

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(DEDETIZAÇÃO)

Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviços de dedetização
e desratização com
insumos por conta da
contratada. Em 4
(quatro) aplicação no
período de um ano

A interrupção da
telefonia compromete
o contato com
fornecedores e
também prejudica a
área de ensino, sem
contato com alunos

ARACAJU

ARACAJU

COMG

COMG

C

C

Os materiais a
serem adquiridos
visam atender as
várias demandas de
manutenção do
Campus Aracaju, os
quantitativos são
estimativos e tem
Inviabilidade de
por base consumos Existe material, mas
realizar reparos nas
anteriores. Levamos se faz necessário
Aquisição de material
infraestruturas
em consideração
garantir a
de elétrica
existentes, bem como
que apesar da
manutenção do
a realização de novas
manutenção
estoque.
instalações.
preventiva e
corretiva, trata-se
de um Campus
antigo e cujas
instalações
apresentam
problemas com
frequência.

Alta

mar/19

R$200.000,00

Os materiais a
serem adquiridos
visam atender as
várias demandas de
manutenção do
Campus Aracaju, os
quantitativos são
estimativos e tem
Existe material, mas
Inviabilidade de
por base consumos
se faz necessário
realizar reparos nas
MATERIAL DE
Projeto de aquisição de anteriores. Levamos
nova aquisição para
infraestruturas
MANUTENÇÃO E PINTURA material de consumo
em consideração
garantir a pintura existentes, bem como
PREDIAL
de parte civil
que apesar da
das áreas do
a realização de novas
manutenção
Campus
instalações.
preventiva e
corretiva, trata-se
de um Campus
antigo e cujas
instalações
apresentam
problemas com
frequência.

Alta

mar/19

R$200.000,00

MATERIAL HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E
FERRAMENTAS

ARACAJU

ARACAJU

COMG

COMG

C

C

MATERIAL HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E
FERRAMENTAS

Os materiais a
serem adquiridos
visam atender as
várias demandas de
manutenção do
Campus Aracaju, os
quantitativos são
Existe material de
estimativos e tem
hidráulica, mas a
Inviabilidade de
por base consumos
aquisição visa
realizar reparos nas
Aquisição de material anteriores. Levamos
reataurar o estoque
infraestruturas
de consumo de
em consideração
e adquirir aqueles existentes, bem como
hidráulica
que apesar da
que já estão
a realização de novas
manutenção
esgotados no
instalações.
preventiva e
estoque.
corretiva, trata-se
de um Campus
antigo e cujas
instalações
apresentam
problemas com
frequência.

Os materiais a
serem adquiridos
visam atender as
várias demandas de
manutenção do
Campus Aracaju, os
quantitativos são
estimativos e tem
Existe material, mas
Inviabilidade de
por base consumos
se faz necessário
realizar reparos nas
MATERIAL DE
anteriores. Levamos
Aquisição de material
nova aquisição para
infraestruturas
MANUTENÇÃO E PINTURA
em consideração
de consumo de pintura
garantir a pintura existentes, bem como
PREDIAL
que apesar da
das áreas do
a realização de novas
manutenção
Campus
instalações.
preventiva e
corretiva, trata-se
de um Campus
antigo e cujas
instalações
apresentam
problemas com
frequência.

Alta

mar/19

R$211.631,34

Média

mai/19

R$29.794,70

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COMG

COMG

COBIB

I

C

C

MATERIAL HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E
FERRAMENTAS

Os materiais a
serem adquiridos
visam atender as
várias demandas de
manutenção do
Campus Aracaju.
Existem
Levamos em
equipamentos, mas
Inviabilidade de
consideração que pelo uso excessivo realizar reparos nas
Aquisição de material
apesar da
há necessidade de
infraestruturas
de investimento em
manutenção
renovação de alguns existentes, bem como
ferramentas
preventiva e
e outros estão
a realização de novas
corretiva, trata-se
sendo adquiridos
instalações.
de um Campus
pela primeira vez
antigo e cujas
instalações
apresentam
problemas com
frequência.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(ELEVADORES)

Equipmamentos
que necessitam de
manutenção
Contratação de serviço
preventiva e
de manutenção nas
corretiva para
duas plataformas
adequado
móveis
funcionamento e
segurança dos
usuários

MATERIAL
PERSONALIZADO

Ofertar
nos treinamentos e
eventos
com brindes e
materiais
personalizados com
Serviços para eventos
a marca/ logotipo
do IFS, com o
objetivo de
promover o
marketing
institucional.

Não existe
atualmente este
Contrato

A Biblioteca não
possui esse item.

Parada do
funcionamento por
falta de manutenção
adequada ou causar
acidente grave com
funcionários

A Biblioteca é um
espaço multicultural
que visa a contribuir
com o
desenvolvimento
acadêmico dos seus
usuários.

Média

jun/19

R$21.601,14

Alta

jun/19

R$30.000,00

Média

mar/19

R$12,00

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COBIB

COBIB

COBIB

COBIB

C

C

I

I

CAPACITAÇÃO

Capacitação de
servidores

Capacitar os
servidores da
Biblioteca para um
melhor
atendimento ao
público e
desenvolvimento
das atividades
diárias.

Organizar os
produtos,
documentos,
materiais
Material para escritório
produzidos
MATERIAL DE EXPEDIENTE
e papelaria
anualmente pela
Coordenação de
Biblioteca e realizar
exposições durante
os eventos.

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ACESSIBILIDADE)

ELETRODOMÉSTICO

Acessibilidade

Atender ao público
com necessidades
específicas.

Eletrodomésticos

Regular o ar do
ambiente devido à
alta circulação de
pessoas entre os
milhares de itens
bibliográficos do
acervo e equipar o
espaço de
convivência (copa)
criado para os
servidores da
Biblioteca.

A Biblioteca não
possui esse item.

A capacitação dos
servidores fica
deficiente e reflete no
atendimento ao
público.

A Biblioteca não
possui esse item.

Desorganização dos
produtos,
documentos e
dificuldade de
consulta posterior aos
arquivos bem como
não ocorrerá a
realização de eventos.

A Biblioteca não
possui esse item.

A Biblioteca não
possui esse item.

Comprometimento do
atendimento ao
público com
necessidades
específicas.

O acervo será
desgastado mais
rapidamente pela
proliferação de bolor,
mofos, fungos.

Alta

Média

Média

Média

jan/19

mar/19

mar/19

mar/19

R$25,00

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

R$8,50

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

R$1,70

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

R$3,30

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COBIB

COBIB

COBIB

COBIB

I

I

I

I

ELETROELETRÔNICOS

EPI'S

TIC

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

Eletroeletrônicos

Equipamento de
proteção e segurança

Equipamentos de
Informática

Ferramentas e
Ferragens

Utilizar como canal
de divulgação dos
novos materiais da
Biblioteca, de
exposições, de
eventos ocorridos
no IFS, de processos
seletivos, avisos e
etc.

Proteger os
servidores durante
o manuseio dos
materiais
empoeirados e/ou
infectados.

Ampliar o
atendimento aos
usuários, uma vez
que não há mais
espaço na Biblioteca
para inserir mais
computadores
desktop e mesas.

Auxiliar na
colocação dos
materiais nas
estantes e facilitar a
limpeza destas.

A Biblioteca não
possui esse item.

As informações que
deverão ser
repassadas não
chegarão aos usuários
por esse meio.

A Biblioteca não
possui esse item.

Os servidores podem
adquirir doenças.

A Biblioteca não
possui esse item.

Por não haver mais
espaço para inserção
de computadores
para atendimento ao
grande número de
usuários do campus
Aracaju, muitos deles
ficarão sem acesso ao
estudo pós-aula e
confecção de
trabalhos acadêmicos.

A Biblioteca não
possui esse item.

A limpeza das
estantes ficará
comprometida.

Média

Média

Alta

Média

mar/19

mar/19

jan/19

mar/19

R$1,50

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

R$1,20

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

R$33,00

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

R$780

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COBIB

COBIB

COBIB

COBIB

I

I

I

I

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

MATERIAL HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E
FERRAMENTAS

MATERIAL GRÁFICO E
DIVULGAÇÃO

MOBILIÁRIO

Jogos

Fomentar nos
usuários da
Biblioteca o gosto
pelo jogo de xadrez
resultando na
melhor capacidade
de concentração e
resolução de
problemas.

Material elétrico

Melhorar a
iluminação do
ambiente, uma vez
que todos os
espaços da
Biblioteca são
destinados à leitura.

Material gráfico

Ofertar
nos treinamentos e
eventos brindes
com a marca/
logotipo do IFS, com
o objetivo de
divulgar e consolidar
cada vez mais esta
marca, promovendo
o marketing
institucional.

Mobiliário para
bibliotecas

Facilitar o
transporte do
acervo dentro da
Biblioteca.

A Biblioteca não
possui esse item.

A Biblioteca é um
espaço multicultural
que visa a contribuir
com os esportes.

A Biblioteca não
possui esse item.

O ambiente poderia
ser melhor iluminado
e se tornar mais
atrativo, além de
sofrer menos com a
queima de lâmpadas
fluorescentes,
evitando o
deslocamento de
servidores do setor de
manutenção do
campus para trocá-las.

A Biblioteca não
possui esse item.

A Biblioteca é um
espaço multicultural
que visa a contribuir
com o
desenvolvimento
acadêmico dos seus
usuários.

Pode ocorrer lentidão
A Biblioteca possui
na reposição dos itens
02 desse item.
para as estantes.

Média

Alta

Média

Média

mar/19

jan/19

mar/19

mar/19

R$200

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

R$3,20

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

-

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

R$1,00

Promover o acesso e
a disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
científicas,
tecnológicas e
culturais das
Bibliotecas.

ARACAJU

CSA

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(SANEAMENTO
AMBIENTAL)

Material de consumo Viabilizar as práticas
para laboratórios
de laboratório

Não há material
suficiente para as
práticas de
laboratório

Deficiências nas aulas
práticas

Alta

jan/19

R$9.565,50

ARACAJU

CSA

C

MATERIAL
PERSONALIZADO

Material de consumo
para eventos
promovidos pela CSA

Não há material
para eventos

Dificuldades para o
promover eventos

Alta

jan/19

R$7.000,00

ARACAJU

CSA

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(SANEAMENTO
AMBIENTAL)

Alta

jan/19

R$16.020,00

ARACAJU

CSA

I

ELETRODOMÉSTICO

Aquisição de
eletrodomésticos

Dificulta a qualidade
ambiental das
instalações

Média

mai/19

R$4.700,00

ARACAJU

CSA

I

MOBILIÁRIO

Aquisição de mobiliário

Dificuldades na
ergonômicas

Alta

jan/19

R$10.000,00

ARACAJU

CSA

I

ELETROELETRÔNICOS

Aquisição de
equipamentos
eletrônicos

Alta

jan/19

R$42.000,00

Uso em eventos
promovidos pela
CSA

Não há material
Material Permanente Viabilizar as práticas
suficiente dar
Deficiências nas aulas
para laboratórios
de laboratório
suporte às práticas
práticas
de laboratório
Necessidade de
novos
equipamentos

Eletrodomésticos
velhos ou
inexistentes

Atender as reuniões
Mobiliário velhos ou
da CSA com as
inexistentes
mínimas condições
Dar maior acurácia
às atividades
práticas

Perda de precisão Inviabilização/compro
nas práticas ou sua
metimento de
inviabilização
práticas

ARACAJU

COLIQUI

C

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Serviços de contratação
de empresa
especializada na
prestação de serviços
para adequação e
reforma da sala de
almoxarifado

O IFS Campus Aracaju dispõe
de uma sala de dimensões de
3,70m x 12,00m, localizada
no pavilhão da química,
utilizada para o
acondicionamento, em
estoque, dos reagentes
químicos e vidrarias, servindo
de almoxarifado e utilizado
por todos os laboratórios dos
cursos de Química (médio e
superior) e de Alimentos. A
precária situação em que
encontra-se este ambiente
coloca em risco, tanto as
pessoas que transitam no
pavilhão, quanto a própria
estrutura física do pavilhão
de química. A falta de
iluminação dificulta a
organização para o
acondicionamento
apropriado dos produtos.
Inviabiliza também o acesso
ao ambiente no período da
noite, no qual funcionam as
turmas do Curso Técnico de
Química Subsequente. É
necessário reformar todo o
local, dividindo o mesmo em
dois ambientes, um apenas
para os reagentes químicos,
devidamente acondicionados
dentro da legislação em vigor,
e o outro para a reserva de
vidraria e lotação dos
técnicos.

A atual situação do
almoxarifado do
pavilhão de química
oferece um grande
risco material e
humano à
comunidade do seu
entorno, pois
encontra-se sem
exaustão, iluminação,
Danos à saúde das
grande quantidade
pessoas que transitam
de reagentes
no Pavilhão de
vencidos, sem
Química, aos técnicos
identificação e
acondicionados em
que adentram o
estrutura
almoxarifado, além de
inadequada. Falta de
possíveis danos
um sistema de
estruturais.
exaustão adequado
pode ocasionar
problemas nos
sistemas
respiratórios, nos
olhos e derme, pela
exposição e inalação
de vapores de ácidos,
solventes e
compostos orgânicos.

Alta

mar/19

-

Adequação do
espaço da COLIQUI
para atendimento
aos critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura.

ARACAJU

COLIQUI

C

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Serviços de contratação
de empresa
especializada na
prestação de serviços
para adequação e
reforma do laboratório
36, - Curso de
Licenciatura em
Química, campus
Aracaju, IFS

O Laboratório 36 (Química
Inorgânica) é um dos
laboratórios do piso inferior
do Pavilhão de Química com
maior utilização pelos três
cursos que ainda não foi
reformado.Este laboratório
possui uma área maior que
a necessária para a
execução das atividades
práticas. Uma vez
reformado, pode gerar
espaço de um laboratório
de atividades práticas e
espaço para a implantação
dos gabinetes dos
professores do curso de
Licenciatura em
Química.Assim, a reforma
do laboratório 36,
adequando o mesmo ao
tamanho e layout dos
laboratórios 35B e 35C,
atenderá às normas da
legislação vigente e
possibilitará a
disponibilidade de espaço
para a construção dos
gabinetes para os
professores de Licenciatura
em Química.

O laboratório
permanecerá
deteriorado e fora das
especificações dos
O Laboratório 36 se
outros laboratórios
encontra
que já foram
deteriorado, com
reformados e não
bancadas
possibilitará a
danificadas e fora
construção dos
dos padrões dos
gabinetes individuais
laboratórios que já
para os professores
foram reformados.
do curso de
Licenciatura em
Química do Campus
Aracaju.

Alta

mar/19

-

Adequação do
espaço da COLIQUI
para atendimento
aos critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura.

ARACAJU

ARACAJU

COLIQUI

COLIQUI

C

C

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

TIC

Serviços de contratação
de empresa
especializada na
prestação de serviços
para construção dos
gabinetes para os
professores do curso
de Licenciatura em
Química, campus
Aracaju, IFS.

Aquisição de
computadores e
equipamentos de
multimídia

O laboratório 36 possui uma
área maior que a necessária
para a execução das
atividades práticas. Pode
gerar espaço de um
laboratório de atividades
práticas e espaço para a
implantação dos gabinetes
individuais dos professores
do curso de Licenciatura em
Química. No Relatório de
Avaliação do MEC, 638571,
do Curso de Licenciatura em
Química, disponibilizado em
2013, na Dimensão 3,
Infraestrutura, Gabinetes de
Trabalho para professores
em tempo integral, a nota
foi 2. Os avaliadores
informaram a dificuldade de
acesso às salas e o tamanho
insuficiente dos gabinetes,
atualmente localizados no
mezanino da Coordenação
de Química.Além disso, este
espaço também é
compartilhado pelos
professores da COQUI e da
COALI.

Não existem
gabinetes
individuais
exclusivos para os
professores de
Licenciatura em
Química. Os atuais
gabinetes possuem
um difícil acesso,
estão parcialmente
deteriorados e são
compartilhados com
outros professores
de outros cursos.

Assegurar a
continuidade da
qualidade das aulas
ministradas pelos
A COLIQUI dispõe de
professores de
dois data-shows e
Licenciatura em
dois note-books
Química. Possibilitar
antigos e com a
a qualidade das
qualidade de
palestras,
reprodução de
seminários e miniimagem muito ruim.
cursos, bem como a
A COLIQUI não
reprodução de
dispõe de Kit
vídeos durante as
multimídia.
aulas. Melhorar as
instalações da sala
de monitoria da
COLIQUI.

Os gabinetes
individuais para
professores que
ministram em curso
superior é uma
exigência do MEC. No
último relatório do
MEC a nota do curso
de Licenciatura em
Química, em relação
aos gabinetes, foi 2.
Além disso, houve
recomendação para a
instalação destes
gabinetes.

Inviabilidade de
ministrar aulas
utilizando o datashow, ou seja, de
projetar vídeos,
imagens, etc.

Alta

Alta

mar/19

mar/19

-

Adequação do
espaço da COLIQUI
para atendimento
aos critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura.

R$10.950,00

Adequação do
espaço da COLIQUI
para atendimento
aos critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura.

ARACAJU

ARACAJU

COLIQUI

CCHSS

C

C

ELETRODOMÉSTICO

TIC

Aquisição de
eletrodomésticos

Aquisição de
Equipamentos

Possibilitar que os
professores bebam
água de qualidade,
mediante a
aquisição de
bebedouro de água
A COLIQUI não
natural e gelada
dispõe de
para acoplar galão bebedouro, nem de
de 20L de água
TV.
mineral, além de
possibilitar a
aquisição de uma
smart TV LED de 55
polegadas.

Falta de ambiente
adequado ao
trabalho. A docência
exige a hidratação
constante das cordas
vocais e a TV facilita a
apresentação de
tópicos de reunião e
projetos.

Não possui
equipamentos
(computadores,
Inviabilidade da
Assegurar a
impressora, projeto
realização das
continuidade das
multimídia)
atividades
atividades
suficientes para o
administrativas e e de
administrativas e de bom andamento das
ensino da
ensino dos docentes
demandas da
coordenação e
da coordenação
Coordenação e
professores
atendimento dos 25
professores da
coordenação.

Alta

Alta

mar/19

mar/19

R$2.950,00

R$20.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos de
áudio e vídeo

ARACAJU

ARACAJU

CCHS

CCNAT

C

C

ELETROELETRÔNICOS

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(SANEAMENTO
AMBIENTAL)

O Laboratório atual
Garantir que as existente não atente
atividades de ensino- as necessidades
Projeto de
aprendizagem em
didáticoRevitalização do
linguas estrangeiras pedagógica, sem
Laboratório de Línguas
sejam realizadas de
equipamentos
(Sala 38)
forma prática e
necessários para o
didática.
desenvolvimento de
suas atividades.

Aquisição de vidrarias
para desenvolvimento
das aulas práticas dos
cursos integrados e do
curso superior de
Tecnologia em
Saneamento ambiental

As vidrarias
Os materiais serão
descritas são
adquiridos para a
imprescindíveis para implantação do
o desenvolvimento
Laboratório de
das aulas práticas
Biologia na
das disciplinas de
Coordenação de
Biologia I, II e III dos
Ciências da
Cursos integrados e
Natureza do
do Curso Superior
Campus Aracaju
de Tecnologia em
para dar início às
Saneamento
aulas práticas em
ambiental
laboratório

Comprometimento
com a formação e
aprendizagem dos
discentes

Inviabilizará o
desenvolvimento das
aulas práticas, que é
imprescindível para a
formação profissional
e tecnológica dos
alunos dos cursos
integrado e superior

Alta

Alta

mar/19

09/2019

R$50.000,00

PDA 2018 1.2.1 –
Objetivos
Estratégicos
Indicadores e Metas
do IFS1 (NÍVEL
ESTRATÉGICO):
OE20. Potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações PPC DOS
CURSOS TÉCNICOS Garantir Espaço
institucional para os
estudantes com
recursos e
equipamentos
audiovisuais que
possibilitam a
reprodução de CD e
DVD; Aulas de
idiomas.

R$3.773,60

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
vidrarias para os
laboratórios de
química

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

CCNAT

CCNAT

CCNAT

C

C

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(SANEAMENTO
AMBIENTAL)

Aquisição de reagentes
para desenvolvimento
das aulas práticas dos
cursos integrados e do
curso superior de
Tecnologia em
Saneamento ambiental

Os reagentes
Os materiais serão
descritos são
adquiridos para a
imprescindíveis para implantação do
o desenvolvimento
Laboratório de
das aulas práticas
Biologia na
das disciplinas de
Coordenação de
Biologia I, II e III dos
Ciências da
Cursos integrados e
Natureza do
do Curso Superior
Campus Aracaju
de Tecnologia em
para dar início às
Saneamento
aulas práticas em
ambiental
laboratório

Inviabilizará o
desenvolvimento das
aulas práticas, que é
imprescindível para a
formação profissional
e tecnológica dos
alunos dos cursos
integrados e superior
de Tecnologia em
Saneamento
ambiental

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(SANEAMENTO
AMBIENTAL)

Aquisição de materiais
diversos a serem
utilizados no
desenvolvimento das
aulas práticas dos
cursos integrados e do
curso superior de
Tecnologia em
Saneamento ambiental

Os materiais
Os materiais serão
descritos são
adquiridos para a
imprescindíveis para implantação do
o desenvolvimento
Laboratório de
das aulas práticas
Biologia na
das disciplinas de
Coordenação de
Biologia I, II e III dos
Ciências da
Cursos integrados e
Natureza do
do Curso Superior
Campus Aracaju
de Tecnologia em
para dar início às
Saneamento
aulas práticas em
ambiental
laboratório

Inviabilizará o
desenvolvimento das
aulas práticas, que é
imprescindível para a
formação profissional
e tecnológica dos
alunos dos cursos
integrados e superior
de Tecnologia em
Saneamento
ambiental

Aquisição de
equipamentos a serem
utilizados no
desenvolvimento das
aulas práticas dos
cursos integrados e do
curso superior de
Tecnologia em
Saneamento ambiental

Os equipamentos
Os equipamentos
Inviabilizará o
descritos são
serão adquiridos
desenvolvimento das
imprescindíveis para para a implantação
aulas práticas, que é
o desenvolvimento do Laboratório de
imprescindível para a
das aulas práticas
Biologia na
formação profissional
das disciplinas de
Coordenação de
e tecnológica dos
Biologia I, II e III dos
Ciências da
cursos integrados e
Cursos integrados e
Natureza do
superior de
do Curso Superior
Campus Aracaju
Tecnologia em
de Tecnologia em
para dar início às
Saneamento
Saneamento
aulas práticas em
ambiental,
ambiental
laboratório

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(SANEAMENTO
AMBIENTAL)

Alta

Alta

Alta

mar/19

mar/19

mar/19

R$6.949,50

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
reagentes para os
laboratórios de
química

R$4.668,55

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
materiais diversos
para os laboratórios
de química

R$79.590,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
materiais diversos
para os laboratórios
de química

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COEFE

CGT/COHL

CGT/COHL

C

I

I

MATERIAL DE CONSUMO
(PRÁTICAS DESPORTIVAS)

Aquisição de
Equipamentos

Alguns
equipamentos
esportivos
necessitam ser
renovados devido
ao intenso uso,
Inviabilidade da
Assegurar a
como: bolas de
realização das
continuidade das
futebol, handebol,
atividades
atividades de ensino basquetebol, tênis
administrativas e e de
e aprendizagem
de mesa, voleibol;
ensino da
desportiva
outros necessitam
coordenação e
obrigatórias
de compra como:
professores
bomba
encher,apitos,
cronômetro, maleta
primeiros socorros,
Rede de vôlel e rede
de vôlei de praia

PERSIANAS E DIVISÓRIAS

Não há material
Atender as
Divisória para reforma
suficiente para
Perder pontos na
exigências de
do espaço da CGT e
atender a reforma avaliação do MEC no
avaliação dos cursos
COHL
do novo espaço das quesito infraestrutura.
pelo MEC.
coordenações.

TIC

O material já
existem será
disponibilizado para
uma sala de
informática para os
14 Computadores para
estudantes, visando
serem instalados nos
Atender as
atender as
Perder pontos na
gabinetes docentes,
exigências de
exigências do MEC. avaliação do MEC no
sala dos professores e avaliação dos cursos
Além disso, a
quesito infraestrutura.
sala dos
pelo MEC.
quantidade hoje
coordenadores.
existente é
insuficiente para
atender aos
trabalhos dos
docentes.

Alta

Alta

Alta

mar/19

jan/19

jan/19

R$92.000,00

PDA 2018 1.2.1 –
Objetivos
Estratégicos
Indicadores e Metas
do IFS1 (NÍVEL
ESTRATÉGICO):
OE20. Potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações
Manutenção do
ensino de
desportivo previsto
nos projetos
pedagógicos dos
cursos

R$9.682,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$67.200,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

CGT/COHL

CGT/COHL

CGT/COHL

I

I

I

TIC

MATERIAL AUDIOVISUAL

ELETROELETRÔNICOS

06 notebooks

06 projetores
multimídia

Os notebooks
existentes já
possuem mais de 08
anos de uso e a
Atualizar os
quantidade (02) é
equipamentos
insuficiente para
existentes e melhor
atender as
Perder pontos na
atender a demanda
demandas dos
avaliação do MEC no
de trabalho dos
professores
quesito infraestrutura.
docentes e das
(incluindo aula,
coordenações.
trabalhos de
pesquisa, extensão)
e das coordenações
(reuniões, eventos,
entre outros).

Adequar a
quantidade de
equipamentos à real
demanda dos
trabalhos docente,
especialmente das
atividades de
ensino.

A quantidade
existente atende
parcialmente a
demanda.

Os professores
continuarão perdendo
tempo de suas aulas
procurando por
equipamentos em
outros setores, caso
não tenha disponível
nas coordenações.

Não temos nenhum
aparelho nas
Necessidade de uma
coordenações para As reuniões ficarem
1 Smart TV LED de 55
parelho para
apresentação de improdutivo por falta
polegadas.
atender as
projetos, e
de equipamentos
coordenações
realizações de
reuniões

Alta

Alta

Média

jan/19

jan/19

mai/19

R$18.000,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$25.600,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$2.600,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

CGT/COHL

CGT/COHL

CGT/COHL

I

I

I

AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO

AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO

ELETRODOMÉSTICO

Necessidade de um
novo equipamento
1 aparelho de ar
para atender o
condicionado de 30000
novo espaço das
BTUs
coordenações de
Turismo

2 aparelhos de ar
condicionado de 22000
BTUs

Necessidade de um
novo equipamento
para atender o
novo espaço das
coordenações de
Turismo

Necessidade de
organizar um espaço
1 Refrigerador Duplex
para os docentes
375l, Fost Free.
guardar alimentos
perecíveis,
refrigeração de agua

Os aparelho
Perigo de queimar os
existente nas
equipamento
coordenações não
existente visto nao
atende o tamanho atender o tamanho do
do espaço.
e espaço

Os aparelho
Perigo de queimar os
existente nas
equipamento
coordenações não
existente visto nao
atende o tamanho atender o tamanho do
do espaço.
e espaço

Não temos
equipamentos na
coordenação

Os professores das
alulas praticas de
alimentos perdem
tempo com o tempo
de aula em comprar
os produtos perecíveis
no dia da aula

Alta

Alta

Média

mai/19

mai/19

mai/19

R$3.000,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$4.600,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$2.100,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

CGT/COHL

CGT/COHL

CGT/COHL

I

I

I

ELETRODOMÉSTICO

ELETRODOMÉSTICO

ELETRODOMÉSTICO

Necessidade de
organizar um espaço
para os docentes
guardar alimentos
1 Microondas de 30 l
perecíveis,
refrigeração de agua
para as aula
práticas.

1 Cafeteira expresso

2 Liquidificadores

Não temos na
coordenação

Deficiências nas aulas
práticas

Necessidade de
organizar um espaço
As existentes na
para os docentes
Deficiências nas aula
coordenação estão
guardar alimentos
praticas de alimentos
todas quebradas
perecíveis,
refrigeração de agua

Atender os
laboratórios de
Alimentos da
coordenação para
os docentes guardar
alimentos
perecíveis,
refrigeração de agua

Os existente no
laboratório de
alimentos estão
queimados

Deficiências nas aula
praticas de alimentos

Média

Média

Média

mai/19

mai/19

mai/19

R$400,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$400,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$100,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

CGT/COHL

CGT/COHL

CGT/COHL

I

I

I

ELETRODOMÉSTICO

MOBILIÁRIO

MOBILIÁRIO

1 Sanduicheira inox.

Atender os
laboratórios de
Alimentos da
coordenação para
os docentes guardar
alimentos
perecíveis,
refrigeração de agua

O sofá existente
está mofado, é de
cor preta e o
material e a cor
2 Sofás em couro de 2
atraem insetos.
lugares.
Além disso, o couro
facilita a limpeza e
tem maior
durabilidade.

Mesa reunião escritório Atender às reuniões
14 lugares-semi oval conjuntas da CGT e
3500x1100
COHL.

Não temos no
laboratório de
alimentos

O sofá existente
está mofado, é de
cor preta e o
material e a cor
atraem insetos.

A mesa existente
não comporta a
quantidade de
professores das
coordenações.

eficiências nas aula
praticas de alimentos

Não temos recepção
na coordenação para
tender alunos e , pais
e alunos PNE

Comprometimento e
deficientes nas
reuniões e
atendimento ao MEC

Média

Alta

Alta

mai/19

jan/19

jan/19

R$60,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$4.000,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$2.500,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

CGT/COHL

CGT/COHL

CGT/COHL

I

I

I

MOBILIÁRIO

MOBILIÁRIO

MOBILIÁRIO

Atender às reuniões
As cadeiras
conjuntas da CGT e
16 cadeiras sem braço,
existentes estão
Comprometimento e
COHL. O material
giratórias, reguláveis,
tortas e mofadas,
deficientes nas
em couro facilita a
em couro para mesa de
podendo ocasionar
reuniões e
limpeza e evita a
reuniões.
problemas de saúde atendimento ao MEC
proliferação de
aos usuários.
insetos.

27 cadeiras executiva
com braço, Ergonomica
, giratórias, em couro
para mesa de
computadores e
gabientes.

Atender as
necessidade dos
docentes e novo
espaço das
coordenações

Não temos na
coordenação

Comprometimento na
avaliação do MEC

5 Bancadas em
Atender as
Não existe na
madeira para
Perder pontos na
exigências de
coordenação moveis
computador( 2p/ sala
avaliação do MEC no
avaliação dos cursos
para os
dos professores e 3 p/
quesito infraestrutura
pelo MEC.
computadores
sala estudantes

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

fev/19

R$5.600,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$7.830,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$4.000,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

ARACAJU

CGT/COHL

I

MOBILIÁRIO

ARACAJU

CGT/COHL

I

MOBILIÁRIO

ARACAJU

CGT/COHL

I

MOBILIÁRIO

ARACAJU

CGT/COHL

I

MOBILIÁRIO

Atender as
Não existe na
Perder pontos na
8 mesas para gabinete
exigências de
coordenação moveis
avaliação do MEC no
1,20x0,60m sem gaveta avaliação dos cursos
para os
quesito infraestrutura
pelo MEC.
computadores

Atender as
Não existe na
Perder pontos na
8 Armarios Multiuso e
exigências de
coordenação moveis
avaliação do MEC no
2 portas de correr
avaliação dos cursos
para os
quesito infraestrutura
pelo MEC.
computadores

Atender
Não existe na
20 Apoio Descanso
necessidade dos coordenação moveis
Ergonômico para os Pés docentes quanto a
para os
Ergonomia
computadores
1 Balcão Compacto
Multifuncional para
Cooktop, Forno e Pia

Atender o novo
espaço da nova
coordenação

Problemas com
doenças laborais

Não existe na
coordenação moveis Compartimento nas
para os
aulas praticas
computadores

Alta

jan/19

R$1.900,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.
Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

Alta

jan/19

R$2.880,00

Alta

mai/19

R$1.880,00

Média

mai/19

R$850,00

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

CGT/COHL

CGT/COHL

CGT/COHL

I

I

I

MATERIAL AUDIOVISUAL

6 microfones
Profissionais Bt58- 3
com fio e 3 sem fio

Atender a o as aulas
praticas de
guiamento do Curso
de Guia de Turismo

Atender as aulas
6 Caixa de Som Flip 4 à
praticas de
MATERIAL AUDIOVISUAL Prova D'Água, Conexão
hospedagem,
Bluetooth,
Alimentos e Bebidas
e Guiamento

MATERIAL AUDIOVISUAL

2 Caixas de som
amplificado

Atender as aulas
práticas de eventos
e o curso de guia de
turismo

Não temos na
coordenação

Comprometimento do
ensino das simulações
e aulas práticas aulas
práticas

As existente na
coordenação estão
Comprometimento do
com mais de 05
ensino das simulações
anos de uso e não
e aulas práticas aulas
atende o tamanho
práticas
dos espaço de sala
de aula .

Não temos na
coordenação

Comprometimento
das aulas praticas de
Gui1 de Turismo e
Eventos

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$1.200,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$2.500,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$1.900,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

CGT/COHL

CGT/COHL

CGT/COHL

I

I

I

MOBILIÁRIO

MATERIAL PARA COPA /
COZINHA

MOBILIÁRIO

Atender as aulas
praticas de eventos
Bar móvel para eventos
e alimentos e
bebidas

5 Rechaud em Inox
com Banho Maria

Atender as aulas
prática do NOvo PPC
dos Cursos

Mesa Pranchão Pés
Atender as aulas
Dobráveis Para
prática do NOvo PPC
Auditório Congressos
dos Cursos
Feiras

Não temos na
coordenação

Não temos na
coordenação

Não temos na
Coordenação

Comprometimento
nas aulas praticas do
novo PPC

Comprometimento
nas aulas praticas do
novo PPC

Comprometimento
nas aulas praticas do
novo PPC

Média

Alta

Alta

mai/19

jan/19

jan/19

R$2.500,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$2.700,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

R$2.500,00

Adequação do novo
espaço da
CGT/COHL pata
atendimento aos
critérios de
avaliação do MEC,
no quesito
infraestrutura. O
novo espaço das
coordenações não
foi projetado com
base nas reais
necessidade dos
cursos e does
professores.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COPGAS

COSSET

COSSET

Cosset

Cosset

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO (PETRÓLEO
E GÁS)

MATERIAL AUDIOVISUAL

Aquisição de
Equipamentos e
Vidrarias de
Laboratório

Renovar e aumentar
a quantidade
escassa de materiais
(vidrarias) utilizadas
Assegurar e
nos Laboratórios
Inviabilidade de
sustentar a
Multidisciplinares I e
realização das
continuidade das
II do Convênio
atividades didáticas e
atividades práticas
IFS/PETROBRAS,
de pesquisa
de ensino.
bem como aparelhálos com novos
equipamentos
didáticos

aquisição de kit de
som para o labseg

Assegurar e
sustentar a
continuidade dos
Ausencia de
presentes e futuros
materiais modernos
sistemas
visando melhorias
audiovisuais ddo
das aulas
labseg para as aulas
de segurança do
trabalho

Aquisição de caixa
amplificadora

Ausência de
Assegurar
atividades lúdicas
desenvolvimento de
com alunos de
Ausencia de
aulas práticas
segurança do
desenvolvimento de
/audiovisuais do
trabalho para
tarefas dos docentes
curso de segurança
poderem aplicar nas
do trabalho
empresas

I

MATERIAL AUDIOVISUAL

I

MATERIAL DE
Assesgurar a
LABORATÓRIO (SAÚDE E
aplicação das aulas
Aquisição de data show
SEGURANÇA DO
em 100% das
TRABALHO)
disciplinas

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO (SAÚDE E
SEGURANÇA DO
TRABALHO)

Aquisição de uma tela

Inviabilidade de
realizar ações de
didáticas de ensino

Dificuldade para
Disponibilidade de
compartilhar entre
pouca quantidade
docentes os existentes
de equipamentos
tendo que fazer
tipo data show
reserva

Assesgurar uma boa Disponibilidade de
apresentação de
apenas uma tela
projeção visual
para o setor

Numero reduzido

Alta

Alta

Alta

Alta

Média

mar/19

mar/19

mar/19

mar/19

jun/19

R$50.000,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos
viabilizando a
utilização dos
Laboratórios
Multidisciplinares I e
II do Convênio
IFS/PETROBRAS

R$900,00

PDA 2019– PLANO
DE AÇÃO:Aquisição
de novos materiais
de aulas de
primeiros socorros laboratorio.

R$500,00

PDA 2019– PLANO
DE AÇÃO:Aquisição
de novos materiais
de aulas de
primeiros socorros laboratorio.

R$9.000,00

PDA 2019– PLANO
DE AÇÃO:Aquisição
de novos materiais
de aulas de
primeiros socorros laboratorio.

R$400,00

PDA 2019– PLANO
DE AÇÃO:Aquisição
de novos materiais
de aulas de
primeiros socorros laboratorio.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

Cosset

Cosset

Cosset

Cosset

Cosset

Cosset

I

I

I

I

I

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO (SAÚDE E
SEGURANÇA DO
TRABALHO)

EPI'S

TIC

Aquisição de
hometeacher

Assegurar utilização
de videos para as
aulas do curso

Inexistencia de
equipamento

EPI - Kit de cinto de
segurança
Paraquedista com
talabart

Assesgurar aplicação
da NR 35 com
alunos de praticas
profissionais

Poucos
equipamentos
relacionado a
quantidade de
alunos

Assegurar a
Ausencia de
Aplicativo/software de aplicação da area da
tecnologia na area
ergonomia ergometrics ergonomia com os
da ergonomia
estudantes

MATERIAL DE
Plataforma de altura
LABORATÓRIO (SAÚDE E
(de ferro) com projeto SEGURANÇA DO
5,0 metros de altura
TRABALHO)

TIC

Computadores com
CPU e impressora

Assesgurar o
desempenho de
disciplina de
praticas
profissionais

Ausente recurso
para aulas

Assegurar o
desempenho de
atividades internas
de docentes

Poucos recursos
para a quantidade
de docentes e
estudantes

MATERIAL DE
Desenvolver
LABORATÓRIO (SAÚDE E
Kit de ataduras e gazes
práticas de
SEGURANÇA DO
primeiros socorros
TRABALHO)

Poucos recursos
para aulas

Ausente

Antigos fabricantes os
atuais existentes no
labseg

Ausente

Ausente

Pouca quantidade

Pouca quantidade

Alta

Alta

Alta

Alta

Média

Alta

mar/19

mar/19

mar/19

abr/19

mai/19

fev/19

R$1.600,00

PDA 2019– PLANO
DE AÇÃO:Aquisição
de novos materiais
de aulas de
primeiros socorros laboratorio.

R$21.000,00

PDA 2019– PLANO
DE AÇÃO:Aquisição
de novos materiais
de aulas de
primeiros socorros laboratorio.

R$2.000,00

PDA 2019– PLANO
DE AÇÃO:Aquisição
de novos materiais
de aulas de
primeiros socorros laboratorio.

R$21.500,00

PDA 2019– PLANO
DE AÇÃO:Aquisição
de novos materiais
de aulas de
primeiros socorros laboratorio.

R$24.000,00

PDA 2019– PLANO
DE AÇÃO:Aquisição
de novos materiais
de aulas de
primeiros socorros laboratorio.

R$375,00

PDA 2019– PLANO
DE AÇÃO:Aquisição
de novos materiais
de aulas de
primeiros socorros laboratorio.

ARACAJU

ARACAJU

PROEJA

PROEJA

C

C

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

ELETRODOMÉSTICO

Construção da
Coordenadoria do
PROEJA

Como justificativa
para esse pleito, a
Coordenação do
PROEJA aponta a
necessidade de
espaço físico para
atendimento às
demandas do setor,
Assegurar a
já que a construção
continuidade das
Inviabilidade das
ou organização de
atividades
atividades
um espaço físico,
administrativas e de
administrativas e de
assim como a
ensino dos docentes
ensino
Aquisição de
da coordenação
Equipamentos vão
assegurar a
continuidade das
atividades
administrativas e de
ensino dos docentes
e discentes dos
Cursos Proeja.

Como justificativa
para esse pleito, a
Coordenação do
PROEJA aponta a
necessidade de
espaço físico para
atendimento às
demandas do setor,
Assegurar a
Aquisição de
já que a construção
continuidade das
equipamentos como:
ou organização de
atividades
IMPRESSORA, armário,
um espaço físico,
administrativas e de
mesa, cadeiras e
assim como a
ensino dos docentes
televisor e DVD.
Aquisição de
da coordenação
Equipamentos vão
assegurar a
continuidade das
atividades
administrativas e de
ensino dos docentes
e discentes dos
Cursos Proeja.

Inviabilidade da
execução das
atividades

Alta

Alta

jan/19

jan/19

R$30.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos de
áudio e vídeo

R$20.000,00

PDA 2018 1.2.1 –
Objetivos
Estratégicos
Indicadores e Metas
do IFS1 (NÍVEL
ESTRATÉGICO):
OE20. Potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações PPC
DOS
CURSOS
TÉCNICOS Garantir Espaço
institucional para os
estudantes
com
recursos e
equipamentos
audiovisuais
que possibilitam a
reprodução de CD
e DVD; Aulas de
idiomas.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

GADM

COSE

GAI

GAI

GAI

GAI

C

I

I

I

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(VIGILÂNCIA)

PRESTAÇÃO DE
AMBIENTE
GARANTIA DA
SERVIÇO DE
DESPROVIDO DE
INTEGRIDADE FÍSICA
JÁ POSSUI
VIGILÂNCIA ARMADA
SEGURANÇA PARA O
E PATRIMONIAL DE CONTRATO VIGENTE
DIURNA E NOTURNA E
PATRIMÔNIO
PESSOAS E DOS
(01/2017)
SEGURANÇA
PUBLICO E PARA AS
BENS PÚBLICOS.
PATRIMONIAL
PESSOAS

ALTA

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (COSE)

Aquisição de material
permanente, cadeira
de rodas , divâ,
aparelho
ultrassonografia.

Manter o pleno
funcionamento do
serviço de saúde do
Campus

Materiais com
excesso de uso.

Inviabilidade da
prestação do serviço

MATERIAL AUDIOVISUAL

Equipamentos de
Audio

Atender as
demandas em
lugares abertos
dentro do Campus
Aracaju

A GAI não possui
esses itens
adequados.

Comprometimento
dos eventos nesses
locais, podendo não
ser realizados.

Alta

Equipamentos de
Audiovisual

Necessário para
atender as
demandas
A GAI possui alguns
Alunos/Professores
equipamentos
nas atividades de
ensino em salas de
aula.

Dificuldades para
ensinar/expor
determinados
conteúdos frente a
essa geração
tecnológica.

A GAI não possui
esses itens

Atrasos nos eventos

Algumas salas não
tem

Dependendo da
temperatura podem
alunos ou professores
passarem mau

MATERIAL AUDIOVISUAL

I

MATERIAL AUDIOVISUAL

Material de apoio

Material necessário
para a
realização/instalaçã
o dos equipamentos
Audiovisuais nas
atividades/eventos
dentro do Campus
Aracaju

I

AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO

aparelhos de ar
condicionado

Necessidade de
propiciar melhor
conforto térmico
nos ambientes das
salas de aula.

VIGÊNCIA ATÉ
16/01/2019

R$424.765,44

R$2.039,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais.

jan//19

R$ 86.570

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

médio

Fev-19

R$355.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Alto

Fev-19

R$5.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$140.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Alto

Alto

Fev-19

19/mar

ARACAJU

ARACAJU

GAI

GAI

I

TIC

I

MATERIAL DE
MANUTENÇÃO E PINTURA
PREDIAL

Equipamentos de
Informática

Necessidade da
atualização e/ou
substituição dos
equipamentos que
estão apresentando
problemas e
Algumas salas não
antigos, sendo que
tem
muito não há mais
peças de reposição
e já ultrapassaram a
data limite para
substituição.

Ferramentas

Auxiliar na
manutenção dos
equipamento da
gerência.

A GAI não possui
esse item.

A GAI não possui
esse item.

ARACAJU

GAI

I

ELETROELETRÔNICOS

Televisores

Informação/lazer no
centro de
convivência do
Campus

ARACAJU

GAI

I

ELETRODOMÉSTICO

Bebedouros

Hidratação de todos
Alguns espaços não
que fazem parte do
possuem.
Campus.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

GAI

GAI

COAL

COAL

I

I

C

I

ELETRODOMÉSTICO

ELETRODOMÉSTICO

Frigobar

Forno Microondas

MATERIAL DE EXPEDIENTE Material de expediente

MOBILIÁRIO

Material permanente
para apoio as
atividades da COAL

Determinadas aulas
não poderão ser
ministradas nessas
salas de aula

O acumulo de
equipamentos sem
uso na gerência.

Falta de hidratação
adequada.

Possibilidade de
Guardar de modo a
estragar
Alguns espaços não
conservar os
alimentos/refeições,
possuem.
alimentos/refeições
podendo causar malestar.
Atendimento das
necessidades
básicas dos
servidores em suas
refeições.

Poucas copas
possuem.

Não seria garantido
condições mínimas
aos servidores em
suas refeições.

Atendimento das
necessidades
básicas dos
servidores no
desempenho das
atividades

Manutençção dos
estoques dos
diversos materiais

Inviabilidade da
execução das
atividades

Apoio a rotina dos
servidores no
desenvolvimento
dos trabalhos

Desenvolvimento
dos trabalhos com
maior segurança

Inviabilidade da
execução das
atividades

Baixo

Baixo

jan//19

mar//19

R$22.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$1.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Baixo

jan//19

R$20.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Alto

jan//19

R$5.200,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Alto

jan//19

R$7.000,00

Não vinculado ao
planejamento.

médio

jan//19

R$5.000,00

Não vinculado ao
planejamento.

R$84.675,80

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$1.200,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Alto

alto

set -019

set -19

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COED

COED

COED

COED

C

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

TIC

MOBILIÁRIO

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Aquisição de réguas

aquisição destas
réguas devido às
diversas aulas de
desenho técnico
que ocorrem nos
cursos de
Edificações e
Engenharia Civil.

as existentes nas
salas de prancheta
estão em sua
grande maioria
danificadas,
quebradas ou sem
condições de uso.

Inviabilizar a
realização de
atividades de ensino,
pesquisa e extensão,
além de atividades
administrativas
realizadas sob o
âmbito da
Coordenação de Curso

Alto

jan//19

R$25.293,20

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$55.718,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Aquisição de
computadores.

Inviabilizar a
se faz necessário
realização de
prover meios
dar continuidade ao atividades de ensino,
adequados para a
processo de
pesquisa e extensão,
oferta de cursos
modernização dos
além de atividades
com qualidade,
laboratórios da
administrativas
dentro dos objetivos
COED
realizadas sob o
propostos por este
âmbito da
Instituto
Coordenação de Curso

Aquisição de móveis

Inviabilizar a
se faz necessário
realização de
prover meios
dar continuidade ao atividades de ensino,
adequados para a
processo de
pesquisa e extensão,
oferta de cursos
modernização dos
além de atividades
com qualidade,
laboratórios da
administrativas
dentro dos objetivos
COED
realizadas sob o
propostos por este
âmbito da
Instituto
Coordenação de Curso

Média

jan//19

R$42.263,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Aquisição de
equipamentos para
laboratórios

Inviabilizar a
se faz necessário
realização de
prover meios
dar continuidade ao atividades de ensino,
adequados para a
processo de
pesquisa e extensão,
oferta de cursos
modernização dos
além de atividades
com qualidade,
laboratórios da
administrativas
dentro dos objetivos
COED
realizadas sob o
propostos por este
âmbito da
Instituto
Coordenação de Curso

Alto

jan//19

R$24.656,50

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Média

jan//19

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COED

COED

COED

I

C

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Inviabilizar a
se faz necessário
realização de
prover meios
dar continuidade ao atividades de ensino,
adequados para a
Equipamentos diversos
processo de
pesquisa e extensão,
oferta de cursos
para serviços
modernização dos
além de atividades
com qualidade,
profissionais,
laboratórios da
administrativas
dentro dos objetivos
COED
realizadas sob o
propostos por este
âmbito da
Instituto
Coordenação de Curso

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Inviabilidade de
Assegurar e
realizar as aulas de
sustentar a
Os materiais
desenho técnico e
continuidade das
disponíveis
desenho
aulas de de desenho
encontram-se
Aquisição de materiais
arquitetônico das
técnico, com
deteriorados e em
de consumo de
disciplinas dos cursos
manutenção da
más condições de
desenho técnico
de edificações,
qualidade do ensino uso, de modo a não
eletrotécnica,
técnico, conforme atender à demanda
saneamento
exigido do PPC do
gerada
ambiental e
curso
engenharia civil

alto

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(MANUTENÇÕES)

Inviabilidade de
realizar as aulas de
Assegurar e
desenho técnico e
sustentar a
desenho
continuidade das
arquitetônico das
aulas de de desenho Os equipamentos
disciplinas dos cursos
Contratação de
técnico, com
disponíveis
de edificações,
serviços de
manutenção da
encontram-se
eletrotécnica,
recuperação de
qualidade do ensino deteriorados e em
saneamento
estações de trabalho
técnico, conforme más condições de
ambiental e
para desenho técnico e exigido do PPC do uso, de modo a não
engenharia civil, como
mobiliário da COED.
curso, como
atender à demanda
também o não
também manter a
gerada.
atendimento às
qualidade e padrão
necessidades atuais
do mobiliário
de manutenção das
administrativo.
atividades
administrativas

alto

médio

R$3.664,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

jan//19

R$39.916,80

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

jan//19

R$33.300,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

jan//19

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COED

COED

COED

I

I

I

TIC

MOBILIÁRIO

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Assegurar a
realização das
atividades de
ensino, pesquisa e
extensão, além das
atividades
administrativas
realizadas sob o
âmbito da
Coordenação de
Curso.

Atualmente, a
coordenação não
possui laboratório
específico para a
realização das
atividades das
disciplinas de
topografia.

Inviabilizar a
realização de
atividades de ensino,
pesquisa e extensão,
além de atividades
administrativas
realizadas sob o
âmbito da
Coordenação de Curso

Assegurar a
realização das
Aquisição de mobiliário
atividades de
para atendimento de
ensino, pesquisa e
demandas
extensão, além das
administrativas e de
atividades
ensino, pesquisa e
administrativas
extensão realizadas sob
realizadas sob o
o âmbito da
âmbito da
Coordenação de Curso
Coordenação de
Curso.

Atualmente, a
coordenação não
possui laboratório
específico para a
realização das
atividades das
disciplinas de
topografia.

Inviabilizar a
realização de
atividades de ensino,
pesquisa e extensão,
além de atividades
administrativas
realizadas sob o
âmbito da
Coordenação de Curso

Aquisição de
computadores.

O quantitativo de
equipamentos
disponíveis na
coordenação não
atende às demandas
Aquisição de
Assegurar a
atuais dos cursos,
equipamentos de
Inviabilizar a
realização das
como também
topografia para a
realização de
atividades de
alguns desses
realização de atividades
atividades de ensino,
ensino, pesquisa e
equipamentos
de ensino, pesquisa e
pesquisa e extensão.
extensão
encontram-se
extensão.
obsoletos ou
irrecuperáveis,
outros não existem
no inventário da
coordenação.

alto

alto

alto

jan//19

jan//19

jan//19

R$112.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$50.020,10

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$55.202,01

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COED

COED

COED

COED

COED

C

I

I

I

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(MANUTENÇÕES)

TIC

ELETROELETRÔNICOS

TIC

MATERIAL GRÁFICO E
DIVULGAÇÃO

Contratação de
serviços de
manutenção de
equipamentos de
topografia.

Assegurar e
sustentar a
Os equipamentos
continuidade das
disponíveis
Inviabilidade de
aulas de de
encontram-se
realizar as aulas de
topografia, com
deteriorados e em
topografia dos cursos
manutenção da
más condições de
de edificações e
qualidade do ensino uso, de modo a não
engenharia civil
técnico, conforme atender à demanda
exigido do PPC do
gerada.
curso

alto

jan//19

R$8.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Assegurar e
Os alunos continuarão
sustentar o nível de
sendo prejudicados
Aquisição de programa excelência das aulas
pela falta do
computacional
de de topografia,
programa
Hoje não existe esse
atualizado para aulas com manutenção da
computacional,
programa no curso.
de topografia e
qualidade do ensino
prejudicando a
georreferenciamento. técnico, conforme
formação dos cursos
exigido do PPC do
de edificações e
curso.
engenharia civil.

alto

jan//19

R$18.400,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Os equipamentos
disponíveis
encontram-se
Inviabilizar a
deteriorados e em
realização de
más condições de atividades de ensino,
uso, de modo a não pesquisa e extensão.
atender à demanda
gerada.

alto

jan//19

R$7.219,21

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$11.793,60

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$6.054,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Aquisição de
equipamentos
eletrônicos e de
audiovisual para o
suporte das atividades
de pesquisa, ensino e
extensão

Assegurar a
realização das
atividades de
ensino, pesquisa e
extensão

Atualmente o curso
Inviabilizar a
não possui este
Aquisição de
Assegurar a
realização de
equipamento para a
equipamento para
realização das
atividades de ensino,
impressão de
impressão de pranchas
atividades de
pesquisa e extensão.
trabalhos de
de desenho técnico de ensino, pesquisa e
Gerando custo
docentes e
forma digital (plotter)
extensão
adicional para
discentes até
docentes e discentes.
formato A0.

Aquisição de material
de consumo para
equipamento de
impressão.

Inviabilizar a
Assegurar a
Atualmente o curso
realização de
realização das
não possui materiais atividades de ensino,
atividades de
para suprimentos de pesquisa e extensão.
ensino, pesquisa e
equipamentos de
Gerando custo
extensão
impressão.
adicional para
docentes e discentes.

alto

alto

jan//19

jan//19

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COED

COED

COED

C

C

C

Assegurar a
manutenção da
estrutura física para
Aquisição de materiais
que ocorram as
de construção diversos
atividades de
para manutenção da
ensino, pesquisa,
MATERIAL DE
estrutura física das
extensão e
MANUTENÇÃO E PINTURA
dependências da
administrativas,
PREDIAL
coordenação e salas de
garantindo a
aula e atividades de
preservação do
ensino, pesquisa e
erário público, bem
extensão.
como a realização
de atividades
práticas de ensino,
pesquisa e extensão

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

EPI'S

Atualmente o curso
não possui os
materiais
necessários para a Redução da vida útil
manutenção da
da estrutura física do
estrutura física
campus e
desses ambientes
inviabilidade da
nem materiais
realização de aulas
necessários para
práticas.
atividades práticas
específicas das
disciplinas do curso.

alto

jan//19

R$12.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Atualmente o curso
Inviabilizar a
Aquisição de
Assegurar a
não possui materiais
realização de
equipamentos em geral
realização das
para as realizações atividades de ensino,
para a realização de
atividades de
das disciplinas
pesquisa e extensão.
atividades práticas de
ensino, pesquisa e
práticas de
Gerando custo
Instalações
extensão
Instalações
adicional para
Hidrossanitárias.
Hidrossanitárias
docentes e discentes

alto

jan//19

R$3.600,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

alto

jan//19

R$1.995,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Aquisição de
equipamento de
proteção individual.

Garantir a
segurança dos
discentes e
docentes nas
atividades de visitas
técnicas.

Os capacetes
existentes na
coordenação não
correspondem ao
padrão utilizado
correto nas áreas
técnicas de
construção

Os alunos continuarão
a usar capacetes fora
do padrão adequado

ARACAJU

ARACAJU

COLED

COLED

C

C

CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO

Contratação de curso
de capacitação de
concreto para
laboratoristas.

Contratação de curso
de capacitação para
laboratoristas em
ensaios para solos e
asfalto

Assegurar a
adequada
manutenção das
atividades de
ensino, pesquisa e
extensão realizadas
nas dependências
dos laboratórios de
Edificações.

Metade dos
servidores do setor
ingressaram no
campus na segunda
metade do ano de
2018, sem passar
por qualquer
capacitação externa
sobre a execução
dos ensaios
desenvolvidos nas
aulas e pesquisas.
Enquanto que os
servidores mais
antigos não
realizaram qualquer
curso de atualização
de ensaios e normas
nos últimos anos.

Impossibilidade de
disponibilizar as
orientações mais
adequadas no
desenvolvimento das
atividades de apoio ao
ensino, pesquisa e
extensão.
Impossibilidade de
garantia das melhores
práticas de uso e
manutenção dos
equipamentos e
materiais constantes
na carga patrimonial
dos laboratórios

Assegurar a
adequada
manutenção das
atividades de
ensino, pesquisa e
extensão realizadas
nas dependências
dos laboratórios de
Edificações.

Metade dos
servidores do setor
ingressaram no
campus na segunda
metade do ano de
2018, sem passar
por qualquer
capacitação externa
sobre a execução
dos ensaios
desenvolvidos nas
aulas e pesquisas.
Enquanto que os
servidores mais
antigos não
realizaram qualquer
curso de atualização
de ensaios e normas
nos últimos anos.

Impossibilidade de
disponibilizar as
orientações mais
adequadas no
desenvolvimento das
atividades de apoio ao
ensino, pesquisa e
extensão.
Impossibilidade de
garantia das melhores
práticas de uso e
manutenção dos
equipamentos e
materiais constantes
na carga patrimonial
dos laboratórios

ALTO

ALTO

43525

43617

R$30.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE02 Ampliar as
atividades de
capacitação dos
servidores visando
as áreas de
prioridade e
mapeamento de
competências

R$19.800,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE02 Ampliar as
atividades de
capacitação dos
servidores visando
as áreas de
prioridade e
mapeamento de
competências

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COLED

COLED

COLED

COLED

C

C

C

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Os laboratórios
Assegurar a
contam com
adequada
vidrarias cujas
manutenção das
Aquisição de vidrarias
quantidades
atividades de
para a utilização nas
passaram a não
ensino, pesquisa e
atividades de
atender
extensão realizadas
laboratório
adequadamente às
nas dependências
demandas de
dos laboratórios de
ensino, pesquisa e
Edificações.
extensão.

Inviabilização de
atividade de ensino,
pesquisa e extensão
realizadas nos
laboratórios para a
formação dos
discentes atendidos
pela coordenação.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Os materiais de
consumo são
utilizados nas
atividades de
ensino, pesquisa e
extensão e, por
serem em sua
maioria
descartáveis,
precisam ser
repostos
periodicamente.

Inviabilização de
atividade de ensino,
pesquisa e extensão
realizadas nos
laboratórios para a
formação dos
discentes atendidos
pela coordenação.

Assegurar a
adequada
Aquisição de materiais manutenção das
de consumo diversos
atividades de
para a execução das
ensino, pesquisa e
atividades de
extensão realizadas
laboratório
nas dependências
dos laboratórios de
Edificações.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(CALIBRAÇÕES)

Boa parte dos
equipamento em
Assegurar a
questão estão em
adequada
funcionamento
Inviabilização da
manutenção das
Calibração de
atualmente. Porém,
manutenção das
atividades de
equipamentos
se faz necessária a atividades de ensino,
ensino, pesquisa e
utilizados em ensaios
calibração e
pesquisa e extensão
extensão realizadas
de Mecânica dos Solos
manutenção do
desenvolvidas nos
nas dependências
mesmo para que
laboratórios.
dos laboratórios de
seja garantida a
Edificações.
manutenção da vida
útil.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(CALIBRAÇÕES)

O equipamento em
Assegurar a
questão está em
adequada
funcionamento
Inviabilização da
manutenção das
atualmente. Porém,
manutenção das
Solicitação de serviço
atividades de
se faz necessária a atividades de ensino,
para manutenção e
ensino, pesquisa e
calibração e
pesquisa e extensão
calibração de prensas. extensão realizadas
manutenção do
desenvolvidas nos
nas dependências
mesmo para que
laboratórios.
dos laboratórios de
seja garantida a sua
Edificações.
vida útil.

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

mar//19

jan//19

jan//19

jan//19

R$1.800,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE01 18.1 Investir em
atualização/investim
ento para
laboratórios.

R$3.600,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE01 18.1 Investir em
atualização/investim
ento para
laboratórios.

R$3.200,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE01 18.1 Investir em
atualização/investim
ento para
laboratórios.

R$3.900,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE01 18.1 Investir em
atualização/investim
ento para
laboratórios.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COLED

COLED

COLED

COLED

C

C

C

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(CALIBRAÇÕES)

Assegurar a
adequada
Os suprimentos de
Iminência de
manutenção das
Aquisição de
equipamentos do
inutilização de
atividades de
suprimentos para
laboratório estão equipamento utilizado
ensino, pesquisa e
equipamentos de
ineficientes, com
em atividades de
extensão realizadas
ensaios não destrutivos
iminência do fim da ensino, pesquisa e
nas dependências
sua vida útil.
extensão.
dos laboratórios de
Edificações.

Solicitação de serviço
para manutenção e
calibração de
equipamento de
permeabilidade de
Blain

Assegurar a
O equipamento em
adequada
questão necessita
Iminência de
manutenção das
de manutenção
inutilização de
atividades de
para que possa
equipamento utilizado
ensino, pesquisa e
voltar a ser utilizado
em atividades de
extensão realizadas
nas atividades de
ensino, pesquisa e
nas dependências
ensino, pesquisa e
extensão.
dos laboratórios de
extensão.
Edificações.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Assegurar a
Os reagentes são
adequada
utilizados nas
Inviabilização da
Aquisição de reagentes manutenção das
atividades de
manutenção das
diversos para a
atividades de
ensino, pesquisa e
atividades de ensino,
execução das
ensino, pesquisa e extensão e, devido a
pesquisa e extensão
atividades de
extensão realizadas suas frequências de
desenvolvidas nos
laboratório
nas dependências
uso, precisam ser
laboratórios.
dos laboratórios de
repostos
Edificações.
periodicamente.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Os materiais de
Assegurar a
Aquisição de materiais
construção são
adequada
de construção diversos
utilizados nas
Inviabilização da
manutenção das
para desenvolvimento
atividades de
manutenção das
atividades de
das aulas práticas de
ensino, pesquisa e atividades de ensino,
ensino, pesquisa e
materiais de
extensão e, devido a pesquisa e extensão
extensão realizadas
construção E
suas frequências de desenvolvidas nos
nas dependências
TECNOLOGIA do
uso, precisam ser
laboratórios.
dos laboratórios de
concreto
repostos
Edificações.
periodicamente

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

jan//19

jan//19

jan//19

jan//19

R$1.200,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE01 18.1 Investir em
atualização/investim
ento para
laboratórios.

R$800,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE01 18.1 Investir em
atualização/investim
ento para
laboratórios.

R$600,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE01 18.1 Investir em
atualização/investim
ento para
laboratórios.

R$2.500,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE01 18.1 Investir em
atualização/investim
ento para
laboratórios.

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COLED

COLED

COLED

C

I

C

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

CAPACITAÇÃO

Assegurar a
As dependências
Contratação de serviço
adequada
dos laboratórios já
de reforma das
manutenção das
se mostram
dependências dos
atividades de
inadequadas às
laboratórios de
ensino, pesquisa e
demandas geradas
Mecânica dos Solos extensão realizadas
pelas atividades de
(27A) e Materiais de
nas dependências
ensino, pesquisa e
Construção (27B)
dos laboratórios de
extensão.
Edificações.

Inviabilização da
manutenção das
atividades de ensino,
pesquisa e extensão
desenvolvidas nos
laboratórios.

Assegurar a
Aquisição de
adequada
equipamentos diversos
manutenção das
para o
atividades de
desenvolvimento das
ensino, pesquisa e
aulas práticas de
extensão realizadas
materiais de
nas dependências
construção e tecnologia
dos laboratórios de
do concreto
Edificações.

Muitos dos
equipamentos
presentes nos
Inviabilização da
laboratórios já não
manutenção das
atendem as normas
atividades de ensino,
técnicas em vigor ou
pesquisa e extensão
precisam ser
desenvolvidas nos
substituídos por
laboratórios.
terem atingido o fim
da suas respectivas
vidas úteis.

Assegurar a
adequada
Contratação de curso
manutenção das
de capacitação para a
atividades de
execução de ensaios
ensino, pesquisa e
não destrutivos em
extensão realizadas
estruturas de concreto nas dependências
dos laboratórios de
Edificações.

Metade dos
servidores do setor
ingressaram no
campus na segunda
metade do ano de
2018, sem passar
por qualquer
capacitação externa
sobre a execução
dos ensaios
desenvolvidos nas
aulas e pesquisas.
Enquanto que os
servidores mais
antigos não
realizaram qualquer
curso de atualização
de ensaios e normas
nos últimos anos.

Impossibilidade de
disponibilizar as
orientações mais
adequadas no
desenvolvimento das
atividades de apoio ao
ensino, pesquisa e
extensão.
Impossibilidade de
garantia das melhores
práticas de uso e
manutenção dos
equipamentos e
materiais constantes
na carga patrimonial
dos laboratórios

ALTO

ALTO

ALTO

jan//19

jan//19

43678

R$16.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE01 18.1 Investir em
atualização/investim
ento para
laboratórios.

R$72.500,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE01 18.1 Investir em
atualização/investim
ento para
laboratórios.

R$19.200,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE02 Ampliar as
atividades de
capacitação dos
servidores visando
as áreas de
prioridade e
mapeamento de
competências

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

COLED

COLED

COAL

CAM

I

I

C

C

MOBILIÁRIO

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL (COM E SEM
VASILHAME)

Aquisição de móveis
para escritório

Impossibilidade de
Assegurar a
O quantitativo de
realização de
adequada
móveis da
atividades
manutenção das coordenação já não imprescindíveis na
atividades de
atende à
rotina administrativa
ensino, pesquisa e
quantidade de
do setor, bem como
extensão realizadas
servidores
de atividades
nas dependências
ingressantes no
complementares
dos laboratórios de quadro do setor no
delegadas pela
Edificações.
ano de 2018.
administração do
campus/instituição.

Assegurar a
adequada
Aquisição de
manutenção das
equipamentos diversos
atividades de
para o
ensino, pesquisa e
desenvolvimento das
extensão realizadas
aulas práticas de
nas dependências
mecânica dos solo
dos laboratórios de
Edificações.

Muitos dos
equipamentos
presentes nos
Inviabilização da
laboratórios já não
manutenção das
atendem as normas
atividades de ensino,
técnicas em vigor ou
pesquisa e extensão
precisam ser
desenvolvidas nos
substituídos por
laboratórios.
terem atingido o fim
da suas respectivas
vidas úteis.

Atender aos setores Temos um empenho
Administrativos,
apenas para
Desabasticimento e
AQUISIÇÃO DE ÁGUA
principalmente nos fornecimento de grande incomondo ao
MINERAL (COM E SEM
locais que não
água sem
desenvolvimento das
VASILHAME DE 20
possuem pontos de vasilhames. Não
atividades
LITROS)
água potável ou
tem para aquisição
administrativas
esgoto
com vasilhames

Atender as chefias
dos setores, com o
uso constante dos
carimbos é natural o Temos um contrato
desgaste e
(empenho)
MATERIAL DE CONSUMO
Aquisição de carimbos
necessária a sua
atualmente, mas
(CARIMBOS)
substituição, assim que não cobre todo
como os casos de o exercício de 2019
troca de chefia onde
precisa fazer o novo
carimbo.

Dificuldade de
identificação dos
chefes e assim
prejudicando o
controle dos
processos

ALTO

ALTO

Alto

Médio

jan//19

jan//19

43617

R$1.100,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE01 18.1 Investir em
atualização/investim
ento para
laboratórios.

R$76.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OE01 18.1 Investir em
atualização/investim
ento para
laboratórios.

R$3.500,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$1.800,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

DADM

DADM

CAM

COPAT

C

C

C

C

MATERIAL DE
SINALIZAÇÃO

SERVIÇO DE EVENTOS

O Campus está sem
sinalização
atualizada,
ocorreram muitas
mudanças por força
da obra e os setores
AQUISIÇÃO DE PLACA
estão com
DE SINALIZAÇÃO DE
identificação
AMBIENTES
inadequada e sem
padrão, causando
algumas
dificuldades para os
usuários identificar
a localização dos
setores.

Sinalização antiga e
com informações
Dificulta os usuários a
ultrapassadas, sem
terem acesso a
contar que muitos
informação adequada
setores não
possuem sinalização

Necessidade do
Não temos Ata de
serviço de eventos
Evento, fazendo
para atender as
uma pequena
Jornadas
Não realizar os
PRESTAÇÃO DE
carona para atender
Pedagógicas e as
eventos o que
SERVIÇOS DE EVENTOS
a Jornada
Formaturas, além
prejudica as
E CORRELATOS
Pedagógica de
dos eventos a nível
atividades de ensino
2019.1 e a
de Cursos e da
formatura de
Administração
2019.1.
(capacitação)

O serviço é
necessário porque a
frota atual de
veículos oficiais é
SERVIÇO SEM MÃO DE
insuficiente e estão Não temos contrato
OBRA EXCLUSIVA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
com mais de 10
de locação
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS)
anos de uso, sendo
necessário serem
usados em conjunto
com a locação.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SISTEMAS RFID)

Não realizar as visitas
técnicas e microestágios, prejudicando
a formação dos alunos
que precisam desta
carga horária para se
formarem

Necessidade de
Desaparecimento de
CONTRATAÇÃO DE
melhorar o controle Não temos hoje este bens, Inventários
EMPRESA DE SISTEMA
patrimonial dos
sistema
demorados e com
RFID
bens
muitos erros, etc.

Médio

43647

R$130.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Alto

43586

R$40.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$130.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$80.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Alto

Alto

43586

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

ARACAJU

DADM

CAE

CAM

DADM

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SISTEMAS CFTV)

CONTRATAÇÃO DE
Melhorar a questão
SERVIÇOS DE
da segurança de
AQUISIÇÃO,
servidores, alunos e
INSTALAÇÃO E
também dos bens
MANUTENÇÃO DE CFTV
patrimoniais.

C

Atender a demanda
dos estudantes
MATERIAL DE
Materiais diversos para
cadastrados nos
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA distribuição aos alunos
programas de
Assistência

C

Propiciar ambiente
agradável de
trabalho para
servidores, o
cafezinho fortalece
Achocolatado, Leite e
os laços de trabalho
café para a máquina
em equipe, uma vez
Rubino 200
que, possibilita
momentos de
descontratação nos
intervalos de
descanso.

C

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

DESCARTE DE LÂMPADAS

Serviço de
descaraterização
e destinação
correta dos
resíduos de
vários tipos de
lâmpadas
(fluorescentes,
mistas, etc)

Atender a IN
01/2010 da
SLTI sobre
sustentabilidade
ambiental de
forma a realizar
o descarte
correto de
produtos
elétricos
(lâmpadas) e
seus
componentes

Não temos
atualmente

Não temos em
estoque

Integridade de
servidores, alunos e
dos bens patrimoniais

Alto

43647

R$100.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Comprometimento da
permanência e
desempanho dos
estudantes

alto

mar//19

R$411.316,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

A não aquisição
resulta na inutilidade
da máquina de café
correndo o risco até
dano físico a mesma

Médio

abr/19

R$6.000,00

Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

Alta

set/19

R$

4.980,00

CAMPUS

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

SETOR

DG

COAE

COSE

CUSTEIO (C) /
INVESTIMENTO (I)

I

C

C

CATEGORIA DO OBJETO

SERVIÇO DE EVENTOS

OBJETO DA
CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA
PARA A
CONTRATAÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL
DA UNIDADE EM
RELAÇÃO AO
OBJETO

Contração de serviços
Aquisição de
Fornecer suporte
Não temos
de Eventos
equipamentos para
para realização dos
equipamento desta
periodicamente,
suporte na realização eventos oficiais do
natureza.
acarretando custos
de eventos no Campus
Campus.
eventuais.

O setor não dispõe
Auxiliar na execução
Material de expediente
de materiais de
das atividades
MATERIAL DE EXPEDIENTE
para auxilio nas
apoio para a
planejadas nos
atividades do setor
realização de tais
projetos do PDA
atividades

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (COSE)

RISCOS: PRINCIPAL
AMEAÇA ENVOLVIDA
CASO NÃO SEJA
CONTRATADO

Material para
adequação e
funcionamento do
setor

Inviabilidade de
realização de
atividades que
compõem as
atividades
programadas

Necessário para o
pleno
funcionamento do
serviço de saúde do
A ausência desses
Campus Estância,
materiais no âmbito
visto que
escolar impossibilitará
estudantes do turno
uma resposta
Primeira aquisição
integral e servidores
imediata dos
passam a maior
primeiros socorros
parte do dia na
pelo setor de saúde
instituição e, muitos
do campus
deles, não possuem
suporte de saúde
suplementar.

GRAU DE
PRIORIDADE DA
CONTRATAÇÃO

Média

Média

Alta

DATA ESTIMADA
VALOR ESTIMADO
PARA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
DO ITEM
(ANUAL)

2º Trimestre de
2019

2º Trimestre de
2019

1º Trimestre de
2019

ALINHAMENTO
COM
PLANEJAMENTO

R$ 30.117.71

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos de
áudio para Eventos

R$3.436,50

Alinhamento com
PDA 2018:
Promover e ampliar
processos que
conduzam à
inclusão,
permanência e êxito
dos estudantes.

R$23.818,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
materiais e insumos
para equipar a
COSE.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

COEC e COEDF

COEC e COEDF

COEC e COEDF

C

C

I

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Serviço de adequação
das instalações do
Assegurar que as
Laboratório de Química
aulas práticas de
e Biologia por meio da
química e biologia
construção de
possam ser
bancadas e pia, e
realizadas no
instalação de pontos
campus Estância.
elétricos e
hidrossanitários.

MATERIAL DE
Aquisição de reagentes
LABORATÓRIO (QUÍMICA para o laboratório de
E BIOLOGIA)
química e biologia.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Aquisição de
equipamentos,
maquetes, para
adequação das aulas
práticas de química
para as modalidades
integrado e superior.

Não possui as
instalações
Não promoção das
adequadas para
aulas práticas,
promover com
afetando a qualidade
excelência as aulas
do ensino.
práticas de química
e biologia.

Ambiente destinado
Assegurar que as
a ser laboratório
aulas práticas de
não dispõe de
Não promoção das
química e biologia
materiais e nem
aulas práticas,
possam ser
reagentes básicos afetando a qualidade
realizadas no
para o
do ensino.
campus Estância. desenvolvimento de
aulas práticas.

Ambiente destinado
a ser laboratório
Assegurar que as
não dispõe de
aulas práticas de
equipamentos
Não promoção das
química e biologia
básicos para os
aulas práticas,
possam ser
estudos de
afetando a qualidade
realizadas no
conceitos de
do ensino.
campus Estância.
química e biologia,
por meio de aulas
experimentais.

Alta

Alta

Alta

1º Trimestre de
2019

1º Trimestre de
2019

1º Trimestre de
2019

R$40.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
insumos para aulas
práticas de
laboratório Viabilizar e adequar
a estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus

R$50.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
insumos para aulas
práticas de
laboratório. Viabilizar e adequar
a estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus

R$60.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de bens
para aulas práticas
de laboratório.
Promover a
melhoria da
qualidade do
ensino.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

COEC e COEDF

COEC e COEDF

COEC e COEDF

I

I

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Assegurar as aulas
práticas de
Hidráulica/Hidrologi
a com a montagem
do laboratório de
Projeto de aquisição de
Hidráulica
bens permanentes para
atendendo as
o laboratório de
exigências do
hidráulica.
Ministério da
Edificação (MEC)
durante sua visita
de avaliação do
curso de Engenharia
Civil.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

O material
Assegurar o bom
permanente
andamento das
solicitado será
diversas disciplinas
utilizado para
de desenho (técnico
Projeto de aquisição de
substituir aqueles
e arquitetônico) e
material permanente
danificados na Sala
projeto
para adequação das
04 e Sala 05, bem
(arquitetônico e
salas de desenho
como para adequar
topográfico),
técnico (Salas: 04, 05 e
a Sala 06, uma vez
componentes
06)
que as condições
importantes das
existentes não
matrizes dos cursos
permitem o bom
técnicos e superior
andamento das
do Campus Estância.
aulas de desenho.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Assegurar o bom
andamento das
diversas disciplinas
de desenho (técnico
Projeto de aquisição de e arquitetônico) e
Não existem os
Falta de material de
material de consumo
projeto
materiais solicitados consumo necessário
para as salas de
(arquitetônico e
nas salas de
para o bom
desenho técnico (Salas:
topográfico),
desenho.
andamento das aulas.
04, 05 e 06)
componentes
importantes das
matrizes dos cursos
técnicos e superior
do Campus Estância.

Não possuímos
estrutura para
proporcionar as
aulas práticas.

Inviabilidade das aulas
práticas de
Hidráulica/Hidrologia

Inadequação das salas
de aula para atender
as demandas atuais e
futuras do campus no
que diz respeito às
aulas de desenho
técnico.

Alta

Alta

Alta

1º Trimestre de
2019

1º Trimestre de
2019

1º Trimestre de
2019

R$200.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos
hidráulicos.
Promover a
melhoria da
qualidade do
ensino.

R$67.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de bens
para laboratório.
Promover a
melhoria da
qualidade do
ensino.

R$34.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
material de
consumo para
laboratório.
Promover a
melhoria da
qualidade do
ensino.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

COEL

COEL

COEL

CORP

C

I

I

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETROTÉCNICA)

Material para auxilio
nos laboratórios.

Necessário para as
práticas nos
laboratórios e
pequenas
manutenções

Realiza simulações
que permitem o
estudo do campo
magnético, dos
princípios da
Conjunto didático para
indução
estudo de máquinas
eletromagnética,
elétricas "Open Lab
combinação de
motores e
geradores, motores
monofásicos e
trifásicos de indução
etc

Necessário para as
práticas nos
Ausência/
laboratórios e
insuficiência para
pequenas
quantidade de alunos
manutenções

Ausência

Impossibilita novos
meios de simulação e
estudo de diferentes
tipos de máquinas

Há 3, quantidade
insuficiente para 6
grupos

Não permite o
desenvolvimento de
habilidades em
trabalhar com
equipamentos de
automação
semelhantes aos da
indústria

Material para
Adequar instalações
MATERIAL DE
adequação /utilização
e melhorar a
LABORATÓRIO (RECURSOS
Não há no campus
nas salas de aula e
realização das aulas
PESQUEIROS)
laboratórios
do curso

Não permite o
desenvolvimento de
habilidades em
trabalhar com
equipamentos
referente ao curso de
recursos pesqueiros.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETROTÉCNICA)

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETROTÉCNICA)

Rack Desktop CLP S71200

Utilizado para a
capacitação na área
de automação

Alta

Média

Baixa

Média / Alta

1º Trimestre de
2019

2º Trimestre de
2019

3º Trimestre de
2019

1º Trimestre de
2019

R$53.720,73

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
insumos para aulas
práticas de
laboratório.
Promover a
melhoria da
qualidade do
ensino.

R$150.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
insumos para aulas
práticas/teóricas de
laboratório e salas.
Potencializar a
qualidade de ensino
com inovações.

R$107.759,52

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos para
aulas
práticas/teóricas de
laboratório e salas.

R$89.320,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos para
aulas
práticas/teóricas de
laboratório e salas.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

GEN

GEN

GEN

GEN

GEN

C

I

C

I

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (SALA DE
AULA)

MATERIAL DE CONSUMO
(TIMER PARA AR
CONDICIONADO)

Material para
comunicação entre
professores e alunos

Timer para controlar
acionamento dos arcondicionados

SERVIÇO SEM MÃO DE
Isolamento acústico
OBRA EXCLUSIVA
para sala de
(ISOLAMENTO ACÚSTICO) atendimento ao aluno

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Construção de quadra
poliesportiva coberta
com vestiário

Aquisição de material
MATERIAL DE CONSUMO para atendimento das
(PRÁTICAS DESPORTIVAS) demandas de educação
fisica do campus

Melhora
comunicação dos
setores

Racionalizar o gasto
de energia

Hoje o isolamento
temos não atende
as nossas
necessidades

Disponibilizar para
toda comunidade
escolar um espaço
para a prática
esportiva além da
sua utilização nas
aulas de Educação
Física.

Proporcionar a
comunidade
acadêmica um
espaço para a
prática esportiva
para toda
comunidade
escolar.

Primeira aquisição

Primeira aquisição

Primeira aquisição

Dificuldade de
comunicação entre
setores e alunos

Aumento no consumo
energético do campus

Melhorar
atendimento ao aluno

O campus não
possui deste espaço
físico, levando à
utilização de
transporte escolar
Inviabilidade de
próprio do campus e
recursos financeiros
que leva ao
para a sua realização
aumento no gasto
de combustível e
manutenção do
ônibus escolar da
instituição.
Material utilizado
nas aulas de
Educação Física é
escasso e nessecita
de renovação para
um melhor
desenvolvimento
das aulas.

Inviabilidade de
recursos financeiros
para a sua realização

Média

Alta

Média

Alta

Média / Alta

2º Trimestre de
2019

1º Trimestre de
2019

2º Trimestre de
2019

2019

2º Semestre de 2019

R$5.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Desenvolver ações e
instrumentos de
comunicação e
marketing
institucional

R$5.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$8.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus

R$591.001,10

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus

R$14.498,38

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

GEN

GEN

GEN

GEN

I

C

C

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Projeto de aquisição de
material permanente e
de consumo para
adequação das salas de
desenho técnico (Salas:
04, 05 e 06)

Serviço de adequação
das instalações do
Assegurar que as
Laboratório de Química
aulas práticas de
e Biologia por meio da
química e biologia
construção de
possam ser
bancadas e pia, e
realizadas no
instalação de pontos
campus Estância.
elétricos e
hidrossanitários.

Não possui as
instalações
Não promoção das
adequadas para
aulas práticas,
promover com
afetando a qualidade
excelência as aulas
do ensino.
práticas de química
e biologia.

Assegurar que as
aulas práticas de
química e biologia
possam ser
realizadas no
campus Estância.

Não possui as
instalações
Não promoção das
adequadas para
aulas práticas,
promover com
afetando a qualidade
excelência as aulas
do ensino.
práticas de química
e biologia.

Assegurar que as
aulas práticas de
química e biologia
possam ser
realizadas no
campus Estância.

Não possui as
instalações
Não promoção das
adequadas para
aulas práticas,
promover com
afetando a qualidade
excelência as aulas
do ensino.
práticas de química
e biologia.

Aquisição de materiais
MATERIAL DE
e reagentes para o
LABORATÓRIO (QUÍMICA
laboratório de química
E BIOLOGIA)
e biologia.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO (QUÍMICA)

Assegurar o bom
andamento das
diversas disciplinas
de desenho (técnico
e arquitetônico) e
projeto
(arquitetônico e
topográfico),
componentes
importantes das
matrizes dos cursos
técnicos e superior
do Campus Estância.

O material
permanente
solicitado será
utilizado para
substituir aqueles
Falta de material para
danificados na Sala
o bom desempenho
04 e Sala 05, bem
das aulas, bem como
como para adequar
de sala de aula
a Sala 06, uma vez
adequada para
que as condições
atender as demandas
existentes não
atuais e futuras do
permitem o bom
campus no que diz
andamento das
respeito às aulas de
aulas de desenho.
desenho técnico.
Por sua vez, o
material de
consumo se faz
necessário, dado a
sua inexistência.

Aquisição de
equipamentos,
maquetes, para
adequação das aulas
práticas de química
para as modalidades
integrado e superior

Alta

Alta

Alta

Alta

1º Semestre de
2019

1º Semestre de
2019

1º Semestre de
2019

1º Semestre de
2019

R$101.006,31

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos de
bens para
laboratório.

R$40.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de bens
para aulas práticas
de laboratório.

R$50.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de bens
para aulas práticas
de laboratório.

R$60.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de bens
para aulas práticas
de laboratório.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

GEN

GEN

CCDD

CCDD

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(MANUTENÇÃO E
SUPORTE)

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (SALA DE
AULA)

I

TIC

O laboratório já
possui alguns kits
básicos porem para
a realização de
Projeto de aquisição de Necessidade de
certas práticas, fazbens permanentes: kits adquirir Material
se necessário a
para as disciplinas
complementar para
aquisição de mais
Física Experimental I, II
o laboratório de
kits tendo em vista a
e III
Física.
quantidade de
alunos nas
disciplinas
experimentais.

Projeto de aquisição de
material permanente
para modernização dos
laboratórios de
informática
(Laboratórios: 01, 03 e
04)

Material para uso em
sala de aula

Inviabilidade de
realizar experimentos
com um número
maior de 10 alunos (
Física experimental III
e em algumas práticas
de Física Experimental
I e II)

Assegurar o bom
andamento das
Os computadores
Impossibilidade de
diversas disciplinas
existentes
utilização de
de informática e
encontram-se
softwares
Desenho Assistido
obsoletos para as indispensáveis para as
por Computador
aulas práticas de aulas, uma vez que os
(CAD), componentes
informática e
computadores
importantes das
Desenho Assistido
existentes não
matrizes dos cursos por Computador possuem configuração
técnicos e superior
(CAD).
mínima adequada.
do Campus Estância.

Necessidade de sua
utilização por
docentes

Aquisição de
computadores para
sala de aula. Marca e
Necessidade de
modelo sugerido: Dell
equipar as salas de
Inspiron INS-3470aulas com
M40M 8ª Geração Intel
computadores
Core i7 8GB 1TB
Windows 10 Monitor
21,5"

Inexiste item na
CCDD

Impossibilidade de
realização de tarefas
que demandem esse
utensílio pelos
docentes e discentes

Facilitação do uso de
Os equipamentos
tecnologias em sala de
em sala de aula
aula para o processo
existentes estão
de ensinoobsoletos
aprendizagem

Alta

Alta

Média

Alta

1º Semestre de
2019

1º Semestre de
2019

2º Trimestre de
2019

1º Semestre de
2019

R$137.205,77

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
insumos para aulas
práticas/teóricas de
laboratório.

R$773.922,78

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos de
bens para
laboratório.

R$15.000,00

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus

R$54.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos de
áudio e vídeo.
Promover a
melhoria da
qualidade do
ensino.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

CCDD

CCDD

CCDD

CCDD

COBIB

I

Aquisição de 30
projetores Epson
Powerlite S31+ 3200A
MATERIAL AUDIOVISUAL Lumens e Svga 800x600
para salas de aula, salas
de reuniões e
laboratórios

Disponibilidade de
projetores para
Faltam projetores
afixação nas salas de
no campus para
aula e laboratórios
Inviabilidade do uso
atender a demanda
com o intuito de
de tecnologias digitais
dos professores em
facilitar o processo
em sala de aula
seu exercício
de ensinodocente
aprendizagem dos
discentes

R$37.780,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: melhoria
da infraestrutura
das salas de aula.
Promover a
melhoria da
qualidade do ensino

Alta

1º Semestre de
2019

R$2.215,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: melhoria
da infraestrutura
das salas de aula.

I

Facilitação do
exercício docente e
Instalação de som
do processo de
ambiente nas salas aprendizagem dos
Compra de 16 Pares de
de aula para a
alunos com o uso de Inviabilidade do uso
MATERIAL AUDIOVISUAL
Caixas Acústicas Btviabilização do uso
materiais
de tecnologias digitais
65bs - Boz Technology
de filmes e
audiovisuais. O uso
em sala de aula
documentários
das tecnologias em
pelos docentes
sala de aula
demanda o uso de
som ambiente

Alta

1º Semestre de
2019

R$5.600,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: melhoria
da infraestrutura
das salas de aula.

I

MATERIAL AUDIOVISUAL

Os suportes
próprios da marca
Epson possibilitarão
Instalação dos
Inviabilidade do uso
a instalação dos
projetores em sala de tecnologias digitais
projetores em sala
de aula
em sala de aula
de aula e nos
laboratórios

Alta

1º Semestre de
2019

R$6.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: melhoria
da infraestrutura
das salas de aula.

C

Criar espaço
alternativo de
MATERIAL DE CONSUMO
20 almofadas
leitura para alunos
E PERMANENTE
impermeável 40 x 40cm
e desenvolver
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)
napa
atividades de
relaxamento

R$1.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: OT10 Viabilizar e adequar
a estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus

Alta

1º Semestre de
2019

C

Utilização dos Cabos
Compra de 25 Cabos
HDMI junto aos
Hdmi 20m 1.4 1080 Hd
MATERIAL AUDIOVISUAL
projetos que serão
3d Ps3 Projetor Lcd Tv
afixados nas sala de
20 Metros
aula

Inexistem cabos
HDMI no Campus e
há uma urgente
Inviabilidade do uso
necessidade de sua de tecnologias digitais
disponibilidade para
em sala de aula
a sua utilização nas
salas de aula.

Aquisição de 30
suportes para
projetores

Não possui

Inviabilidade de criar
espaços de
descompressão e
leitura para alunos

Baixa

3º Trimestre de
2019

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

COBIB

ASPED

ASPED

ASPED

C

C

C

C

MATERIAL
PERSONALIZADO

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(OUTSOURCING)

TIC

MOBILIÁRIO

Medalhas, troféus,
livros (premiações)

Estimular e
desenvolver nos
alunos, uma
necessidade factual
em suas atividades
artísticas, culturais e
literárias através das
premiações .

Impressora

Permitir a
necessária execução
e eficiência das
atividades
corriqueiras do
setor, além de
subsidiar eventos
anuais /semestrais.

Retrabalho nos
Precisamos de
registros de nossas
material
atividades e
imprescindível para
comprometimento da
realização de nossas
não realização de
reuniões , eventos e
nossos eventos
conselhos de classe.
essenciais.

Notebook

Permitir a
necessária execução
e eficiência das
atividades
corriqueiras do
setor, além de
subsidiar eventos
anuais /semestrais.

Retrabalho nos
Precisamos de
registros de nossas
material
atividades e
imprescindível para
comprometimento da
realização de nossas
não realização de
reuniões , eventos e
nossos eventos
conselhos de classe.
essenciais.

Permitir a
necessária execução
e eficiência das
atividades
longarina de 4 lugares
corriqueiras do
setor, além de
subsidiar eventos
anuais /semestrais.

Retrabalho nos
Precisamos de
registros de nossas
material
atividades e
imprescindível para
comprometimento da
realização de nossas
não realização de
reuniões , eventos e
nossos eventos
conselhos de classe.
essenciais.

Não possui

Inviabilidade de
desenvolver
atividades artísticas,
culturais e literárias,
prejudicando assim, a
formação dos alunos.

Alta

Média

Média

Média

1º Trimestre de
2019

2º Trimestre de
2019

2º Trimestre de
2019

2º Trimestre de
2019

R$3.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Desenvolver Ações e
Instrumentos de
comunicação e
marketing
institucional

R$800,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
e ampliar processos
que conduzam à
inclusão,
permanência e êxito
dos estudantes

R$2.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
e ampliar processos
que conduzam à
inclusão,
permanência e êxito
dos estudantes

R$500,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
e ampliar processos
que conduzam à
inclusão,
permanência e êxito
dos estudantes

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

COALP - CM

COALP - CM

COALP - CM

COALP - CM

COALP - CM

C

I

C

C/I

I

MATERIAL DE
EXPEDIENTE

Inviabilidade de
Material em falta ou
atendimento das
em pouca
Material para
demandas do campus,
quantidade no
atendimento das
prejudicando a
estoque
necessidades do
execução das
compromentendo o
campus durante o
atividades diárias e
atendimento das
decorrer do ano.
por consequência o
demandas atuais e
funcionamento do
futuras.
campus.

MATERIAL DE
PROCESSAMENTO DE
DADOS

Inviabilidade de
Material em falta ou
atendimento das
em pouca
Material para
demandas do campus,
quantidade no
atendimento das
prejudicando a
estoque
necessidades do
execução das
compromentendo o
campus durante o
atividades diárias e
atendimento das
decorrer do ano.
por consequência o
demandas atuais e
funcionamento do
futuras.
campus.

MATERIAL DE
MATERIAL DE EXPEDIENTE ACONDICIONAMENTO
E EMBALAGEM

Inviabilidade de
Material em falta ou
atendimento das
em pouca
Material para
demandas do campus,
quantidade no
atendimento das
prejudicando a
estoque
necessidades do
execução das
compromentendo o
campus durante o
atividades diárias e
atendimento das
decorrer do ano.
por consequência o
demandas atuais e
funcionamento do
futuras.
campus.

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE CONSUMO
(REDES - TI)

MATERIAL PARA COPA /
COZINHA

MATERIAL DE LIMPEZA

MATERIAL DE COPA E
COZINHA

Inviabilidade de
Material em falta ou
atendimento das
em pouca
Material para
demandas do campus,
quantidade no
atendimento das
prejudicando a
estoque
necessidades do
execução das
compromentendo o
campus durante o
atividades diárias e
atendimento das
decorrer do ano.
por consequência o
demandas atuais e
funcionamento do
futuras.
campus.

MATERIAL DE LIMPEZA
E PRODUTOS DE
HIGIENIZAÇÃO

Inviabilidade de
Material em falta ou
atendimento das
em pouca
Material para
demandas do campus,
quantidade no
atendimento das
prejudicando a
estoque
necessidades do
execução das
compromentendo o
campus durante o
atividades diárias e
atendimento das
decorrer do ano.
por consequência o
demandas atuais e
funcionamento do
futuras.
campus.

Alta

Média / Alta

Média / Alta

Média / Alta

Média / Alta

1º Trimestre de
2019

2º Trimestre de
2019

2º Trimestre de
2019

1º Trimestre de
2019

1º Trimestre de
2019

R$16.276,83

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$3.374,46

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$83,76

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$1.070,60

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$1.440,88

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

COALP - CM

COALP - CM

COALP - CM

COALP - CM

CTI

I

I

C

I

I

MATERIAL DE
MANUTENÇÃO E PINTURA
PREDIAL

ELETROELETRÔNICOS

EPI'S

MATERIAL HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E
FERRAMENTAS

TIC

MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DE
BENS IMOVEIS

Inviabilidade de
Material em falta ou
atendimento das
em pouca
Material para
demandas do campus,
quantidade no
atendimento das
prejudicando a
estoque
necessidades do
execução das
compromentendo o
campus durante o
atividades diárias e
atendimento das
decorrer do ano.
por consequência o
demandas atuais e
funcionamento do
futuras.
campus.

MATERIAL ELETRICO E
ELETRÔNICO

Inviabilidade de
Material em falta ou
atendimento das
em pouca
Material para
demandas do campus,
quantidade no
atendimento das
prejudicando a
estoque
necessidades do
execução das
compromentendo o
campus durante o
atividades diárias e
atendimento das
decorrer do ano.
por consequência o
demandas atuais e
funcionamento do
futuras.
campus.

MATERIAL DE
PROTEÇÃO E
SEGURANÇA

Inviabilidade de
Material em falta ou
atendimento das
em pouca
Material para
demandas do campus,
quantidade no
atendimento das
prejudicando a
estoque
necessidades do
execução das
compromentendo o
campus durante o
atividades diárias e
atendimento das
decorrer do ano.
por consequência o
demandas atuais e
funcionamento do
futuras.
campus.

FERRAMENTAS

Inviabilidade de
Material em falta ou
atendimento das
em pouca
Material para
demandas do campus,
quantidade no
atendimento das
prejudicando a
estoque
necessidades do
execução das
compromentendo o
campus durante o
atividades diárias e
atendimento das
decorrer do ano.
por consequência o
demandas atuais e
funcionamento do
futuras.
campus.

Já não possui mais
Assegurar e
garantia em muitos
sustentar a
computadores e
Inviabilidade de
continuidade dos
uma boa
continuidade das
Projeto de aquisição de presentes e futuros
quantidade de
atividades acadêmicas
100 computadores
sistemas nos
máquinas já
nos laboratórios de
laboratórios de
apresentaram
informática.
informática do
defeitos de
Campus.
hardware.

Média / Alta

Média / Alta

Média / Alta

Média / Alta

Alta

1º Trimestre de
2019

2º Trimestre de
2019

1º Trimestre de
2019

1º Trimestre de
2019

jun/19

R$5.838,65

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$20.407,08

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$789,27

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$737,20

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$380.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos de
informática.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

CTI

CTI

CTI

CTI

I

I

I

C

TIC

Já não possui mais
Assegurar e
garantia em muitos
Inviabilidade de
sustentar a
notebooks e uma
continuidade das
continuidade dos
Projeto de aquisição de
boa quantidade de atividades acadêmicas
presentes e futuros
12 notebooks
máquinas já
e administrativas cm
sistemas para
apresentaram
computadores
coordenações do
defeitos de
móveis.
Campus.
hardware.

TIC

Assegurar e
Os switches já são
sustentar a
de modelos
continuidade da
obsoletos, que não
comunicação de
agregam novas
Projeto de aquisição de
dados e voz entre a
tecnologias de
novos switches
reitoria, os Campis e segurança e nem
acesso a internet,
velocidade
através de novos
adequada para os
ativos de rede.
dias de hoje.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SISTEMAS CFTV)

Assegurar e
sustentar a
segurança do
patrimônio com
Projeto de aquisição de monitoramento dos
sistema CFTV
ambientes do
Campus, através de
sistema de
monitoramento de
CFTV.

TIC

Assegurar e
sustentar a
continuidade da
comunicação de
Serviço de expansão e
dados e voz entre a
manutenção do
reitoria, os Campis e
cabeamento
acesso a internet,
estruturado
através do
cabeamento
estruturado de
rede.

Não existe esse
monitoramento.

Vulnerabilidade para
ataques modernos e
baixa transmissão de
dados na
comunicação.

Vulnerabilidade para
furto do patrimônio
público.

Hoje os
computadores dos
laboratórios 8 e 10
Inviabilidade de
funcionam via wi-fi
continuidade das
não sendo o
atividades acadêmicas
adequado, racks
nos laboratórios de
com cabos não
informática e setores
identificados e
administrativos.
alguns pontos não
funcionam

Baixa

Média

Média

Média

jun/19

jun/19

jun/19

jun/19

R$45.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos de
informática.

R$132.700,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos de
informática.

R$15.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
equipamentos de
informática.

R$100.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de serviço
de informática.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

CTI

CTI

CTI

GADM

C

C

C

C

Projeto de aquisição de
matéria de consumo de
MATERIAL DE CONSUMO
rede. (cabos, tomadas,
(REDES - TI)
plugs, teclado, mouse e
etc.)

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(OUTSOURCING)

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA (LINK DE
INTERNET E TELEFONIA)

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(LIMPEZA)

Assegurar e
sustentar a
Hoje não temos
continuidade da
Inviabilidade de
plugs, tomadas e
comunicação de
continuidade das
cabos, quando
dados e voz entre a
atividades acadêmicas
necessita, a compra
reitoria, os Campis e
nos laboratórios de
é realizada com
acesso a internet,
informática e setores
dinheiro do
através da
administrativos.
Coordenador.
manutenção do
ativo de rede.

Projeto de
continuidade do
contrato de
outsourcing de
impressão

Assegurar e
Hoje quase todas as
sustentar a
Inviabilidade de
cópias e impressões
continuidade do
continuidade das
são realizadas
serviço outsourcing
atividades de
através deste
de impressão no
fotocópia no Campus.
contrato.
Campus.

Projeto de
continuidade do
contrato do link de
backup da internet

Inviabilidade de
continuidade das
Assegurar e
Hoje utilizamos o atividades acadêmicas
sustentar a
link em caso de
nos laboratórios de
continuidade do indisponibilidade do informática e setores
serviço de link de
link principal da
administrativos
backup da internet.
RNP.
quando o link
principal estiver
indisponível.

Considerando a
peculiaridade da
qual estão
revestidas as
atividades
Contratação de
finalísticas da
empresa especializada Instituição, faz-se
Inviabilidade de
na prestação serviços
necessária e
Serviço contínuo
continuidade das
continuados de
oportuna a
prestado no Campus atividades acadêmicas
limpeza, conservação,
contratação de
e administrativas
higienização e asseio serviços auxiliares, a
fim de proporcionar
melhores condições
de trabalho dos
demais servidores e
do público em geral;

Alta

Alta

Alta

Alta

fev/19

jun/19

set/19

mai/19

R$10.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de
insumos de
informática.

R$30.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de serviço
de informática.

R$60.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Elaboração de
Projeto básico para
aquisição de serviço
de informática.

R$280.814,89

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

GADM

GADM

GADM

C

Considerando a
peculiaridade da
qual estão
revestidas as
Contratação de
atividades
empresa especializada
finalísticas da
SERVIÇO COM/SEM MÃO
na prestação de
Instituição, faz-se
Dificuldade na
DE OBRA EXCLUSIVA
serviços de
necessária e
Serviço contínuo
manutenção das
(MANUTENÇÃO DE AR
manutenção de
oportuna a
prestado no Campus atividades de ensino e
CONDICIONADO)
aparelhos de ar
contratação de
administrativa
condicionado e
serviços auxiliares, a
bebedouros
fim de proporcionar
melhores condições
de trabalho dos
demais servidores e
do público em geral;

C

Considerando a
peculiaridade da
qual estão
revestidas as
atividades
finalísticas da
Contratação de
Instituição, faz-se
Inviabilidade de
SERVIÇO COM MÃO DE empresa especializada
necessária e
Serviço contínuo
continuidade das
OBRA EXCLUSIVA (APOIO
na prestação de
oportuna a
prestado no Campus atividades acadêmicas
ADMINISTRATIVO)
serviços de apoio
contratação de
e administrativas
administrativo
serviços auxiliares, a
fim de proporcionar
melhores condições
de trabalho dos
demais servidores e
do público em geral;

C

Contratação do serviço
INEXIGIBILIDADE (ÁGUA E de abastecimento de
ESGOTO)
água e esgotamento
sanitário

Serviço essencial

Inviabilidade de
Possuímos a
continuidade das
prestação do serviço atividades acadêmicas
e administrativas

Alta

Alta

Alta

mai/19

dez/19

Período
indeterminado

R$126.516,76

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$447.291,04

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$180.000,00

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

GADM

GADM

GADM

C

C

C

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(VIGILÂNCIA)

Considerando a
peculiaridade da
qual estão
revestidas as
Contratação de
atividades
empresa especializada
finalísticas da
na prestação de
Instituição, faz-se
Inviabilidade de
serviços de vigilância
necessária e
Possuímos a
continuidade das
armada diurna e
oportuna a
prestação do serviço atividades acadêmicas
noturna, e segurança
contratação de
e administrativas
patrimonial, de forma serviços auxiliares, a
continua.
fim de proporcionar
melhores condições
de trabalho dos
demais servidores e
do público em geral;

DISPENSA DE LICITAÇÃO
(ENERGIA ELÉTRICA)

Contratação de
empresa especializada
na prestação de
serviços de
fornecimento de
energia elétrica para a
unidade consumidora
da contratante

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Serviço essencial

Inviabilidade de
Possuímos a
continuidade das
prestação do serviço atividades acadêmicas
e administrativas

Considerando a
peculiaridade da
qual estão
revestidas as
atividades
Contratação empresa
finalísticas da
especializada na
Instituição, faz-se
Inviabilidade de
prestação de serviços
necessária e
Possuímos a
continuidade das
de manutenção
oportuna a
prestação do serviço atividades acadêmicas
preventiva e corretiva
contratação de
e administrativas
nos veículos oficiais serviços auxiliares, a
fim de proporcionar
melhores condições
de trabalho dos
demais servidores e
do público em geral;

Alta

Alta

Alta

set/19

Período
Indeterminado

jun/19

R$525.012,24

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$300.000,00

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$46.450,21

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

GADM

GADM

C

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Considerando a
peculiaridade da
qual estão
revestidas as
contratação de
atividades
empresa especializada
finalísticas da
para prestação de
Instituição, faz-se
Inviabilidade de
serviço de
necessária e
Possuímos a
continuidade das
gerenciamento de frota
oportuna a
prestação do serviço atividades acadêmicas
com abastecimento por
contratação de
e administrativas
meio de rede
serviços auxiliares, a
credenciada.
fim de proporcionar
melhores condições
de trabalho dos
demais servidores e
do público em geral;

INEXIGIBILIDADE
(CORREIOS)

Considerando a
peculiaridade da
qual estão
revestidas as
atividades
finalísticas da
Instituição, faz-se
Dificuldade na
Prestação de serviços
necessária e
Possuímos a
manutenção das
pela ECT.
oportuna a
prestação do serviço atividades de ensino e
contratação de
administrativa
serviços auxiliares, a
fim de proporcionar
melhores condições
de trabalho dos
demais servidores e
do público em geral;

Alta

Alta

fev/19

jun/19

R$31.654,44

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$5.000,00

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

GADM

GADM

GADM

C

C

C

INEXIGIBILIDADE(D.O.U.)

Considerando a
peculiaridade da
qual estão
revestidas as
atividades
Contratação de serviço
finalísticas da
de publicação de
Instituição, faz-se
Dificuldade na
extratos referentes a
necessária e
Possuímos a
manutenção das
processos licitatórios,
oportuna a
prestação do serviço atividades de ensino e
contratos, editais e
contratação de
administrativa
demais.
serviços auxiliares, a
fim de proporcionar
melhores condições
de trabalho dos
demais servidores e
do público em geral;

AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL (COM E SEM
VASILHAME)

Considerando a
peculiaridade da
qual estão
revestidas as
atividades
finalísticas da
Contratação de
Instituição, faz-se
Dificuldade na
empresa responsável
necessária e
Possuímos a
manutenção das
pelo fornecimento de
oportuna a
prestação do serviço atividades de ensino e
água mineral
contratação de
administrativa
serviços auxiliares, a
fim de proporcionar
melhores condições
de trabalho dos
demais servidores e
do público em geral;

Garantir o
desenvolvimento Com a rotatividade
das atividades e dos dos servidores nas
funções e nas
atos administrativos
Desconformidade nos
MATERIAL DE CONSUMO
fiscalizções dos
mediante a
Aquisição de carimbos
processos
(CARIMBOS)
identificação clara e contratos, estamos
administrativos
necessitando de
precisa de seus
várias aquições
subscritores,
desse item

Alta

Alta

Alto

dez/19

jan/19

abr/19

R$10.000,00

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$10.000,00

PDA 2018 - Viabilizar
e adequar a
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus.

R$3.000,00

PDA2018Aperfeiçoar os
processos
administrativos e
acadêmicos

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

ESTÂNCIA

COAE

GADM

GADM

COTRANS

C

MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

Possibilitar a
Contratação de
compra de
Empresa para serviços
passagens pelo
de agenciamento de Campus Estância em
viagens
atendimento a
legislação

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO VEICULAR)

Serviços
contratados são de
natureza contínua
O contrato vence
imprescindível para em janeiro de 2019
Contratação de seguro
a cobertura contra
e a Empresa se
veicular
possíveis danos ou manifestou pela não
problemas que
prorrogação.
possam surgir à
frota veicular;

C

I

Aquisição de material
de consumo PRAAE

Os referidos
materiais serão
distribuídos
gratuitamente para
os estudantes
cadastrados no
Empenhamos todos
Programa de
os itens que
Assistência e
Descontinuidade no
possuíamos em ata
Acompanhamento
atendimento aos
que serão
ao Educando –
alunos assistidos pelo
distribuídos no
PRAAE, para que
programa
início do ano de
seja garantido um
2019
melhor
desempenho das
atividades
acadêmicas aos
estudantes
assistidos

Não possuímos o
contrato

Aquisição desse
material é
importante uma vez
que os carros
O estacionamento
oficiais estão
MATERIAL PERMANENTE
Aquisição de Toldos
do Campus não
expostos
(TOLDOS)
para o estacionamento
possui nenhum tipo
diariamente as
de cobertura
chuvas e sol, o que
já vem causando
desgaste nos
mesmos

Baixo

nov/19

R$50.000,00

PDA 2018-Promover
e ampliar processos
que conduzam à
inclusão,
permanência e êxito
dos estudantes

Desconformidade com
a legislação, bem
como impossibilidade
de aquisição de
passagens pelo
Campus

Alto

mar/19

-

PDA-2018Aperfeiçoar os
processos
administrativos

Os carros ficam
expostos a sinistros

Alto

jan/19

R$6.000,00

PDA-2018Aperfeiçoar os
processos
administrativos

Desgaste dos carros

Média

jun/19

PDA-2018-Viabilizar
e adequar a
Não conseguimos
estrutura física
estimar o valor, na
objetivando atender
data de hoje.
as demandas do
campus

CAMPUS

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

SETOR

GADM

GADM

CM

GADM

GADM

CUSTEIO (C) /
INVESTIMENTO (I)

C

C

C

C

C

CATEGORIA DO OBJETO

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(VIGILÂNCIA)

OBJETO DA
CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA
PARA A
CONTRATAÇÃO

Garantir a
integridade física e
patrimonial de
Prestação de serviço de
pessoas e dos bens
vigilância armada
públicos da sede
provisória do IFSCampus Glória

SITUAÇÃO ATUAL
DA UNIDADE EM
RELAÇÃO AO
OBJETO

RISCOS: PRINCIPAL
AMEAÇA ENVOLVIDA
CASO NÃO SEJA
CONTRATADO

GRAU DE
PRIORIDADE DA
CONTRATAÇÃO

Renovação
contratual

Risco de dano ao
patrimônio e às
pessoas

Alta

Apoiar a realização
Será necessária uma
Comprometer o
das atividades
SERVIÇO COM MÃO DE Contratação de mão de
nova licitação, pois desenvolvimento das
essenciais ao
OBRA EXCLUSIVA (APOIO obra terceirizada para
o contrato atual atividades necessárias
cumprimento da
ADMINISTRATIVO)
apoio administrativo
encerra sua vigência ao funcionamento do
missão institucional
em 12/2019
campus
do órgão

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(LIMPEZA)

INEXIGIBILIDADE
(CORREIOS)

DISPENSA DE LICITAÇÃO
(ENERGIA ELÉTRICA)

Garantir a limpeza
Prestação de serviço de
nas dependências
limpeza, asseio e
do IFS- CAMPUS
conservação
GLÓRIA

Atender a demanda
do campus de envio
Prestação de serviços de documentos para
de correspondência
unidade setorial e
demais unidades do
Instituto

Fornecimento de
energia elétrica

Garantir a
segurança das
instalações e dos
materiais
armazenados na
obra da sede do
campus Glória, por
ser condição
necessária para a
presença da
vigilância no local.

Renovação
contratual

Inviabilidade de
garantir a limpeza
necessária

Baixa

Baixa

DATA ESTIMADA
VALOR ESTIMADO
PARA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
DO ITEM
(ANUAL)

set/19

dez/19

ago/19

R$354.677,28

R$

ALINHAMENTO
COM
PLANEJAMENTO

NÃO CABE

OE10. ADEQUAR E
IMPLANTAR
EDIFICAÇÕES
519.843,12
EXISTENTES
VISANDO ATENDER
NORMAS TÉCNICAS

R$24.171,36

OE10. ADEQUAR E
IMPLANTAR
EDIFICAÇÕES
EXISTENTES
VISANDO ATENDER
NORMAS TÉCNICAS

Renovação
contratual

Inviabilizar o envio de
documentos

Baixa

jan/19

R$4.200,00

OE04.
DESENVOLVER
AÇÕES E
INSTRUMENTOS DE
COMUNICAÇÃO E
MARKETING
INSTITUCIONAL

Renovação
contratual

Risco de dano ao
patrimônio

Baixa

out/19

R$7.200,00

NÃO CABE

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

COTRANS

COTRANS

CTI

GADM

COTRANS

Gerenciamento de
combustíveis com
fornecimento de
gasolina e diesel

Garantir o
abastecimento de
combustível dos
veículos que
atendem as
demandas dos
setores e servidores
do Instituto, em
suas atividades
laborais

Serviço de seguro
veicular

Minimizar os riscos
de possíveis perdas
patrimoniais e
garantir assistência
em caso de
acidentes

Renovação
contratual

Comprometer o
desenvolvimento das
atividades necessárias
ao funcionamento do
campus

Alta

jan/19

R$30.375,45

OE20.
POTENCIALIZAR A
QUALIDADE DE
ENSINO COM
INOVAÇÕES

NOVA
CONTRATAÇÃO

Risco de perda
patrimonial

Alta

jun/19

R$1.400,76

NÃO CABE

C

Obter melhor
qualidade do
SERVIÇO SEM MÃO DE
serviço de Internet
Serviço de links
OBRA EXCLUSIVA (LINK DE
que auxiliará nos
dedicados de Internet
INTERNET E TELEFONIA)
trabalhos
administrativos, na
pesquisa e extensão

Renovação
contratual

Comprometer o
desenvolvimento das
atividades necessárias
ao funcionamento do
campus

Alta

set/19

R$77.241,22

OE20.
POTENCIALIZAR A
QUALIDADE DE
ENSINO COM
INOVAÇÕES

C

INEXIGIBILIDADE(D.O.U.)

Garantir a
publicação no Diário
Serviço de publicação Oficial da União de
no Diário Oficial da
atos oficiais e
União
demais matérias do
IFS - CAMPUS
GLÓRIA

Renovação
contratual

Inviabilizar a
publicidade dos atos
oficiais

Baixa

jun/19

R$10.000,00

NÃO CABE

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Renovação
contratual

Inviabilizar a
funcionalidade da
frota de veículos

Alta

set/19

R$24.000,00

NÃO CABE

C

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO VEICULAR)

Gerenciamento de
manutenção de veículo
automotivo

Garantir a
qualidade dos
serviços que
envolvem a
manutenção e
funcionalidade da
frota de veículos

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

CTI

CM

CM

DG

CM

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(OUTSOURCING)

Garantir a prestação
de serviços de
Serviço de outsourcing
impressão para
de impressão
atender a demanda
do IFS- CAMPUS
GLÓRIA

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(DEDETIZAÇÃO)

Evitar a proliferação
dos insetos, a fim de
manter o ambiente
limpo, saudável e
seguro para os
Serviço de dedetização,
discentes,
desinsetização e
servidores,
desratização
terceirizados e
vizinhança, além de
evitar a degradação
do patrimônio
público.

C

SERVIÇO COM/SEM MÃO
DE OBRA EXCLUSIVA
(MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO)

C

Atender às
solicitações
relacionadas à
MATERIAL DE CONSUMO
Possui estoque do
Aquisição de carimbos
confecção de
(CARIMBOS)
material
carimbos de
assinatura e demais
modelos necessários

C

Repor o estoque de
materiais para
Aquisição de material
Possui estoque dos
atendimento às
de consumo de limpeza
materiais
necessidades do
campus

C

MATERIAL DE LIMPEZA

Renovação
contratual

Comprometer o
desenvolvimento das
atividades necessárias
ao funcionamento do
campus

Renovação
contratual

Comprometer o
desenvolvimento das
atividades necessárias
ao funcionamento do
campus e gerar danos
ao patrimônio

Contratação de
Zelar pelos
serviços de
Comprometer o
equipamentos e
manutenção
O campus não
funcionamento das
garantir aos usários
preventiva e corretiva
possui contrato para
atividades
uma boa estrutura
para condicionadores
o serviço
administrativas e de
para a execução de
de ar, bebedouros,
ensino do Campus
suas atividades
geladeira e frigobar

Dificultar e gerar
atrasos nas atividades
relativas aos
processos

Comprometer o
funcionamento
normal do Campus

Alta

Baixa

mai/19

set/19

R$7.763,28

OE06. PROMOVER O
ACESSO E A
DISSEMINAÇÃO DA
INFORMAÇÃO,
DANDO SUPORTE ÀS
ATIVIDADES
EDUCACIONAIS,
CIENTÍFICAS,
TECNOLÓGICAS E
CULTURAIS DAS
BIBLIOTECAS

R$3.430,00

OE10. ADEQUAR E
IMPLANTAR
EDIFICAÇÕES
EXISTENTES
VISANDO ATENDER
NORMAS TÉCNICAS

Alta

out/19

R$23.995,86

OE20.
POTENCIALIZAR A
QUALIDADE DE
ENSINO INOVAÇÕES

Baixa

jan/19

R$3.895,80

NÃO CABE

R$23.063,13

OE10. ADEQUAR E
IMPLANTAR
EDIFICAÇÕES
EXISTENTES
VISANDO ATENDER
NORMAS TÉCNICAS

Média

jan/19

GLÓRIA

GLÓRIA

DG

DG

ELETROELETRÔNICOS

Aquisição de
eletroeletrônicos

Auxiliar o
desenvolvimento de
atividades docentes
e administrativas

Não possui este
material

Comprometer as
atividades
administrativas e de
docência

Média

jan/19

R$3.358,98

NÃO CABE

C

EPI'S

Aquisição de material
de EPI’S

Atender as Normas
Regulamentadoras
de Segurança do
trabalho

Alguns materiais
estão em falta no
estoque

Propiciar a ocorrência
de acidentes e
incidência de multas
para o Instituto

Alta

jan/19

R$6.450,95

NÃO

Não possui este
material

Comprometer as
atividades de ensino
do Campus

Alta

jan/19

R$854,98

OE20.
POTENCIALIZAR A
QUALIDADE DE
ENSINO INOVAÇÕES

Possui ata vigente
para o material até
julho/2019

Comprometer as
atividades do
laboratório de
Campus

Baixa

jul/19

R$1.020,00

NÃO CABE

Atender a
consolidação de
Aquisição de material
experiências
Possui estoque de
de consumo para
práticas no processo parte dos materiais
laboratório
formativo dos
estudantes

Comprometer as
atividades do
laboratório de
Campus

Alta

jan/19

R$41.560,78

OE20.
POTENCIALIZAR A
QUALIDADE DE
ENSINO INOVAÇÕES

Não possui esse
serviço

Inviabilizar as
atividades de
capacitação dos
Servidores

Média

jan/19

R$12.236,00

NÃO CABE

Não possui esse
material

Inviabilizar o preparo
de alimentos pelos
alun os

Média

jan/19

R$1.841,76

NÃO CABE

I

GLÓRIA

Coord. de
curso

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(TECNOLOGIA EM
LATICÍNIOS)

GLÓRIA

DG

C

MATERIAL DE CONSUMO
(GLP)

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(TECNOLOGIA EM
LATICÍNIOS)

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

Coord. de
curso

DG

DG

C

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

Atender a
consolidação de
Aquisição de material
experiências
de consumo para aula
práticas no processo
prática
formativo dos
estudantes
Aquisição de gás
liquefeito de petróleo
13kg

Contratação de
serviços de
agenciamento de
viagens

Atender as
demandas para os
cursos e demais
treinamentos

Atender às
solicitações
relacionadas a
viagens áreas
necessárias para
cursos,
apresentações de
trabalho,
participações em
eventos etc.

Atender a
demandas
MATERIAL PARA COPA / Aquisição de material indispensáveis para
COZINHA
de consumo de cozinha o desenvolvimento
das atividades do
campus

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

CM

COPEX

CCOM

CM

COALP

DG

C

MATERIAL HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E
FERRAMENTAS

Aquisição de material
hidráulico

Repor o estoque de
materiais para
atendimento às
necessidades do
Possui estoque dos
campus, referentes
materiais
à manutenção
preventiva e
corretiva nas
instalações

C

MATERIAL
PERSONALIZADO

Aquisição de material
de consumo para
evento

Atender a
necessidade
material para
realização de evento

SERVIÇO DE EVENTOS

Contratação de
serviços de
comunicação e eventos

Atender a demanda
referente à
realização dos
eventos
institucionais do IFScampus Glória

C

Inviabilizar o
funcionamento
normal do Campus

Média

jan/19

R$7.073,00

OE10. ADEQUAR E
IMPLANTAR
EDIFICAÇÕES
EXISTENTES
VISANDO ATENDER
NORMAS TÉCNICAS

Não possui esse
material

Dificultar as atividades
dos eventos didáticoadministrativos

Baixa

out/19

R$2.742,66

NÃO CABE

Não possui esse
serviço

Inviabilizar a
realização dos eventos
institucionais do
CampusDi

Alta

jan/19

R$51.274,71

NÃO CABE

C

Repor o estoque de
materiais para
MATERIAL DE
atendimento às
Dificultar as atividades
Aquisição de material
Possui estoque dos
MANUTENÇÃO E PINTURA
necessidades do
de conservação da
de pintura
materiais
PREDIAL
campus, referentes
Sede.
à serviços de pintura
e outros

Média

jan/19

R$44.159,62

OE10. ADEQUAR E
IMPLANTAR
EDIFICAÇÕES
EXISTENTES
VISANDO ATENDER
NORMAS TÉCNICAS

C

Atender às
necessidade
Aquisição de material
cotidianas para o Possui estoque dos
MATERIAL DE EXPEDIENTE
de expediente
bom funcionamento
materiais
administrativo do
campus

Comprometer as
atividades
administrativas e o
funcionamento do
Campus

Média

jan/19

R$2.859,29

NÃO CABE

Comprometer as
atividades
administrativas e o
funcionamento do
Campus

Média

jan/19

R$425,79

NÃO CABE

C

MATERIAL GRÁFICO E
DIVULGAÇÃO

Aquisição de material
para impressão de
crachá

Atender às
demandas para o
desenvolvimento
das atividades do
campus, por
motivos de
identificação,
segurança ou
atividades
administrativas

Não possui esse
material

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

DG

CM

CM

CM

NAE

CAE

CAE

C

C

MATERIAL GRÁFICO E
DIVULGAÇÃO

MATERIAL DE
SINALIZAÇÃO

Atender às
solicitações
relacionadas à
Aquisição de material impressão colorida
de impressão colorida
necessária para
utilização em
materiais, processos
e formulários

Aquisição de material
de sinalização para
segurança

Garantir a
segurança dos
servidores,
terceirizados e
demais usuários do
campus Glória

Não possui esse
material

Comprometer as
atividades
administrativas e o
funcionamento do
Campus

Não possui esse
material

Comprometer a
segurança dos
servidores e alunos do
Campus

Não possui esse
serviço

Comprometer a
segurança dos
servidores e alunos do
Campus

C

Contratação de serviço Atender às normas
MATERIAL DE PREVENÇÃO
de recarga e
de segurança, no
À INCÊNDIO
manutenção de
tocante à prevenção
extintores
de incêndios

C

Atender às normas
Comprometer a
Aquisição de materiais
MATERIAL DE PREVENÇÃO
de segurança, no
segurança dos
de prevenção de
Possui em estoque
À INCÊNDIO
tocante à prevenção
servidores e alunos do
incêndios
de incêndios
Campus

C

Atender à demanda
Aquisição de material do setor referente a
MATERIAL DE EXPEDIENTE
de consumo para
emissão de
impressão
documentos
impressos

C

MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Aquisição de
fardamento

Atender à demanda
do setor referente Possui estoque de
ao fardamento
parte dos materiais
escolar

Comprometer as
atividades de ensino
do Campus

C

MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Aquisição de material
escolar

Garantir igualdade
de condições para a
Possui estoque de
permanência do
parte dos materiais
estudante na
Instituição

Comprometer as
atividades de ensino
do Campus

Não possui esse
material

Comprometer as
atividades
administrativas e o
bom funcionamento
do Campus

Média

Média

Alta

jan/19

set/18

jun/19

R$1.828,20

NÃO CABE

R$349,66

OE10. ADEQUAR E
IMPLANTAR
EDIFICAÇÕES
EXISTENTES
VISANDO ATENDER
NORMAS TÉCNICAS

R$844,32

OE10. ADEQUAR E
IMPLANTAR
EDIFICAÇÕES
EXISTENTES
VISANDO ATENDER
NORMAS TÉCNICAS

Média

out/18

R$217,00

OE10. ADEQUAR E
IMPLANTAR
EDIFICAÇÕES
EXISTENTES
VISANDO ATENDER
NORMAS TÉCNICAS

Alta

jan/19

R$3.096,76

NÃO CABE

R$28.985,00

OE20.
POTENCIALIZAR A
QUALIDADE DE
ENSINO INOVAÇÕES

R$20.451,50

OE20.
POTENCIALIZAR A
QUALIDADE DE
ENSINO INOVAÇÕES

Alta

Alta

jan/19

jan/19

GLÓRIA

Coord. de
laboratório

GLÓRIA

Coord. de
laboratório

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(TECNOLOGIA EM
LATICÍNIOS)

Aquisição de material
de consumo de
laboratório

Atender à demanda
Comprometer o
aumentada das
desenvolvimento das
Possui estoque de
atividades no
atividades
parte dos materiais
laboratório
relacionadas ao
multifuncional
ensino

Média

jun/19

R$16.647,29

OE20.
POTENCIALIZAR A
QUALIDADE DE
ENSINO INOVAÇÕES

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(TECNOLOGIA EM
LATICÍNIOS)

Aquisição de
permanente de
consumo de
laboratório

Atender à demanda
Comprometer o
aumentada das
desenvolvimento das
Possui estoque de
atividades no
atividades
parte dos materiais
laboratório
relacionadas ao
multifuncional
ensino

Média

jun/19

R$13.164,79

OE20.
POTENCIALIZAR A
QUALIDADE DE
ENSINO INOVAÇÕES

Manter as
Aquisição de material
instalações do
Possui estoque de
elétrico para
campus em perfeito
parte dos materiais
manutenção predial
estado de
funcionamento

Comprometer o
funcionamento
normal do Campus

Média

jan/19

R$4.436,93

OE10. ADEQUAR E
IMPLANTAR
EDIFICAÇÕES
EXISTENTES
VISANDO ATENDER
NORMAS TÉCNICAS

Possui estoque para
Água mineral 20 L, com Atender a demanda
atender a demanda
e sem vasilhamme
do Campus Glória
de 2018

Comprometer o
funcionamento
normal do Campus

Alta

jan/19

R$13.216,00

NÃO CABE

Climatização dos
Insalubridade dadas
ambientes
Ambientes
as elevadas
administrativos e de administrativos e de
temperaturas do
ensino do novo
ensino sem
município de Nossa
Campus pós
climatização
Senhora da Glória
conclusão das obras

Baixo

out/19

Comprometer bemestar dos servidores,
ociosidade de
espaços previstos
em projeto para
copa e cozinha e
não
operacionalização
dos laboratórios

out/19

GLÓRIA

CM

C

MATERIAL HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E
FERRAMENTAS

GLÓRIA

Coord. Almox.
Patrimônio

C

AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL (COM E SEM
VASILHAME)

GLÓRIA

GLÓRIA

GADM

GADM

I

I

AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO

ELETRODOMÉSTICO

AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO

Equipar copas e
cozinhas dos ambientes
Ambientes
administrativos e
administrativos e de
laboratórios de ensino
ensino sem
do novo Campus pós
eletrodomésticos
conclusão das obras

Baixo

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GADM

GADM

GADM

GADM

GADM

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ACESSIBILIDADE)

MATERIAL DE
CONSUMO
ACESSIBILIDADE

Atender legislação e
garantir
acessibilidade a
PNEs do novo
Campus pós
conclusão das obras

I

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ACESSIBILIDADE)

MATERIAL
PERMANENTE DE
ACESSIBILIDADE

Atender legislação e
garantir
acessibilidade a
PNEs do novo
Campus pós
conclusão das obras

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

MATERIAL DE
CONSUMO PARA
BIBLOTECA

MATERIAL DE
PERMANENTE PARA
BIBLOTECA

Estruturar biblioteca
do novo Campus
pós conclusão das
obras

Não dispõe

Prejudicar avaliação
do curso pelo MEC e
aumentar evasão de
PNEs

Baixo

out/19

Não dispõe

Prejudicar avaliação
do curso pelo MEC e
aumentar evasão de
PNEs

Baixo

out/19

Não dispõe

Ociosidade de espaços
previstos em projeto
para funcionamento
da biblioteca e não
operacionalização do
setor com prejuízos as
atividades de ensino

Baixo

out/19

Ociosidade de espaços
previstos em projeto
para funcionamento
da biblioteca e não
operacionalização do
setor com prejuízos as
atividades de ensino

Baixo

out/19

Comprometer bemestar da comunidade
e danificar pintura dos
veículos institucionais
dado o excesso de
exposição climática

Baixo

out/19

Dispõe de mobílias
utilizadas na atual
sede provisória, as
Equipar biblioteca
quais podem ser
do novo Campus reaproveitadas, mas
pós conclusão das
são insuficientes
obras
para equipar o novo
prédio de
dimensões muito
maiores.

I

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

I

Cobrir
estacionamento de
uso de servidores,
discentes, visitantes
AQUISIÇÃO DE TOLDOS
e veículos
PARA
MATERIAL PERMANENTE
institucionais, além
ESTACIONAMENTO E
(TOLDOS)
das áreas de
ÁREAS DE
convivência,
CONVIVÊNCIA
proporcionando
maior conforto
térmico para a
comunidade

Não dispõe

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GADM

GADM

GADM

I

I

C

MOBILIÁRIO

AQUISIÇÃO DE
MOBILIÁRIOS EM
GERAL

Dispõe de mobílias
utilizadas na atual
sede provisória, as
Equipar ambientes
quais podem ser
administrativos e de
reaproveitadas, mas
ensino do novo
são insuficientes
Campus pós
para equipar o novo
conclusão das obras
prédio de
dimensões muito
maiores.

Ociosidade de espaços
previstos em projeto
para funcionamento,
prejudicando a
operacionalização dos
setores
administrativos e as
atividades de ensino

Baixo

out/19

Baixo

out/19

Baixo

dez/19

PERSIANAS E DIVISÓRIAS

Realizar a separação
dos setores
administrativos do
novo Campus, pós
conclusão das obras,
por meio de
divisórias e controle
AQUISIÇÃO E
de luminosidade e
INSTALAÇÃO DE
incidência de raios
PERSIANAS, CORTINAS
solares por meio de
E DIVISÓRIAS
cortinas e persianas,
tornando os
ambientes mais
adequados para o
desenvolvimento
das atividades
laborais e de ensino.

Não dispõe

Comprometer bemestar da comunidade
e a produtividade dos
serviços
desenvolvidos

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(CANTINA)

Proporcionar a
comunidade acesso
a lanches e
refeições, no novo
Campus pós
CONTRATAÇÃO DE
conclusão das obras,
EMPRESA
sobretudo pela
ESPECIALIZADA PARA
distância deste para
FORNECIMENTO DE
a sede do munícipio,
REFEIÇÕES E LANCHES
destacando-se que
(CANTINA)
o curso integrado
possui regime
integral, com aulas
no turno da manhã
e tarde.

Não dispõe

Comprometer bemestar da comunidade
e aumentar a evasão
dos discentes

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

GLÓRIA

CM

GADM

GADM

GADM

C

C

I

I

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(LIMPEZA)

Garantir a limpeza
Prestação de serviço de nas dependências
limpeza, asseio e
do IFS- CAMPUS
conservação
GLÓRIA - sede
própria

NOVA
CONTRATAÇÃO

Inviabilidade de
garantir a limpeza
necessária

Baixa

ago/19

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(AGROINDÚSTRIA)

Após avaliação mais
rigorosa observouse necessidade da
inclusão de
materiais de limpeza
MATERIAL DE LIMPEZA
para uma
DE EQUIPAMENTOS DO
higienização
LABORATÓRIO DE
adequada afim de
AGROINDÚSTRIA
assegurar, garantir e
oferecer condições
estruturais e
higiênicas sanitárias
segura para as
atividades

Média

set/19

TIC

Assegurar e
sustentar a
continuidade da
comunicação de
dados e voz entre a
reitoria, os Campis e
Serviço de cabeamento
acesso a internet,
estruturado de rede.
através do
cabeamento
estruturado de
rede, provendo os
serviços na sede
própria do campus.

Alta

01/10/2019

TIC

Assegurar e
sustentar a
continuidade da
comunicação de
Switch 48G 4SFP
dados e voz entre a
portas, cabo de
reitoria, os Campis e
empilhamento e
acesso a internet,
transervers compatível
através de novos
(08 unidades)
ativos de rede,
provendo os
serviços na sede
própria do campus.

Alta

01/10/2019

R$248.174,61

R$

669,20

R$1.000.000,00

R$

106.160,00

OE10. ADEQUAR E
IMPLANTAR
EDIFICAÇÕES
EXISTENTES
VISANDO ATENDER
NORMAS TÉCNICAS

CAMPUS

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

SETOR

GADM

COSE

GADM

CUSTEIO (C) /
INVESTIMENTO (I)

C

C

C

CATEGORIA DO OBJETO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL (COM E SEM
VASILHAME)

OBJETO DA
CONTRATAÇÃO

Aquisição de água
mineral.

JUSTIFICATIVA
PARA A
CONTRATAÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL
DA UNIDADE EM
RELAÇÃO AO
OBJETO

RISCOS: PRINCIPAL
AMEAÇA ENVOLVIDA
CASO NÃO SEJA
CONTRATADO

A aquisição de água
mineral visa atender
à demanda do
Instituto Federal de
Sergipe – Campus
Desabastecimento dos
Estoque está em
Itabaiana, durante a
setores com água
níveis baixos para a
execução das
potável para consumo
demanda anual.
atividades
humano.
institucionais, tanto
em sua sede
provisória como a
sua definitiva

GRAU DE
PRIORIDADE DA
CONTRATAÇÃO

Alta

DATA ESTIMADA
VALOR ESTIMADO
PARA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
DO ITEM
(ANUAL)

mar/19

ALINHAMENTO
COM
PLANEJAMENTO

R$5.330,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO: Elaborar
projetos que
promovam a
qualidade de vida
do servidor e a
melhoria do clima
organizacional

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (COSE)

Os insumos são
necessários para o
pleno
funcionamento do
serviço de saúde do
Aquisição de material
Campus Itabaiana,
de consumo
visto que
ambulatorial.
estudantes do turno
integral e servidores
passam a maior
parte do dia na
instituição.

Desassistência aos
discentes na questão
da saúde escolar
obrigando o
encaminhamento aos
serviços de saúde
externos.

Alta

jan/19

R$11.585,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO: Ampliar a
Política de
Assistência
Estudantil

DISPENSA DE LICITAÇÃO
(ENERGIA ELÉTRICA)

A contratação de
empresa para
fornecimento de
energia elétrica é
extremamente
necessária, pois se
Suspensão das
Fornecimento de
trata de serviço
Vigência do contrato atividades dos setores
energia elétrica para o
essencial para a
se encerra em 2019. sem decorrência da
Campus Itabaiana.
realização das
falta de energia.
atividades
cotidianas inerentes
ao funcionamento
do Instituto Federal
de Sergipe –
Campus Itabaiana.

Alta

out/19

R$420.000,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

Sem estoque
mínimo.

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

GADM

GADM

GADM

I

I

C

ELETRODOMÉSTICO

Aquisição de
eletrodomésticos em
geral.

Suprir as
necessidades do
Campus e repor o
material que for
ficando inservível.

Normal, porém
sempre há
necessidades.

Descontinuidade das
atividades.

Médio

Dez/19

R$ 40.000,00

ELETROELETRÔNICOS

Aquisição de
eletroeletrônicos em
geral.

Suprir as
necessidades do
Campus e repor o
material que for
ficando inservível.

Normal, porém
sempre há
necessidades.

Descontinuidade das
atividades.

Médio

Dez/19

R$ 100.000,00

Alta

ago/19

R$114.000,00

A contratação de
empresa na
prestação de
serviços de
abastecimento de
água, considerado
essencial para o
desenvolvimento
das atividades do
Campus Itabaiana,
Contratação do serviço tendo por objetivo
Não proporcionar as
INEXIGIBILIDADE (ÁGUA E
Vigência do contrato
de abastecimento de
atender as
condições mínimas de
ESGOTO)
se encerra em 2019.
água e coleta de esgoto
necessidades
higiene e conforto.
primárias dos
servidores que
atuarão no
ambiente de
trabalho,
proporcionando ao
público interno e
externo condições
mínimas de higiene
e conforto.

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

GADM

GADM

ASCOM

GADM

CTI

C

C

I

C

C

Tendo em vista a
descentralização
dos serviços de
malotes pela
Reitoria, faz-se
Contratação de
necessário contratar
Falta de comunicação
serviços de vendas de esse serviço para o Vigência do contrato
com o ambiente
produtos de postagem Campus Itabaiana, se encerra em 2019.
externo da
de correspondências.
para atender a
organização.
demanda de envio
de documentos para
unidade setorial e
demais unidades do
Instituto.

Alta

out/19

R$3.600,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:
Assinatura de
revistas e jornais de
conhecimentos
gerais

Contratação de serviço
de publicação no diário Dar publicidade aos
Infringência de
Oficial da União, de
atos da instituição Vigência do contrato
INEXIGIBILIDADE(D.O.U.)
princípios legais que
atos oficiais e demais
que assim
se encerra em 2019.
regem a matéria.
matérias de interesse
necessitem.
da instituição.

Alta

ago/19

R$10.000,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

Alta

jan/19

R$2.270,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

INEXIGIBILIDADE
(CORREIOS)

MATERIAL AUDIOVISUAL

Material permanente
de áudio e vídeo.

MATERIAL DE CONSUMO
Aquisição de carimbos
(CARIMBOS)

Aquisição de material
MATERIAL DE CONSUMO
de consumo de redes e
(REDES - TI)
TI

Impossibilitar o
Necessidade de
desenvolvimento das
atender de forma
atividades do setor de
mais profissional as Sem material deste
comunicação da
produções de vídeo
tipo.
instituição atendendo
realizados pela
padrões mínimos de
instituição.
qualidade.
Suprir as
necessidades do
Campus e repor o
material que for
ficando inservível.

A aquisição visa
manter a rede de
informática do
Campus.

Normal, porém
sempre há
necessidades.

Inadequação nos
preenchimentos dos
documentos, tendo
que fazer
manualmente.

Baixo

Dez/19

R$ 1.000,00

Normal, porém
sempre há
necessidades.

Prejuízos diretos no
processo de ensino
aprendizagem
decorrente da
ausência destes
materiais
fundamentais.

Alto

Dez/19

R$ 10.000,00

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

CM

COBIB

COSE

GEN

ASCOM

I

C/I

Aquisição de Timer
para controlar o
acionamento de Ar
Condicionado

A aquisição visa
reduzir o consumo
de energia na
unidade.

Sem material desta
natureza.

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

Aquisição de material
de consumo e
permanente para
arquivo e biblioteca

A biblioteca deve
renovar e/ou
ampliar,
anualmente, o
acervo de
publicações e a
CPRA necessita de
um arquivo mais
adequado seu
funcionamento.

Acervo desatualizado
Sem material dessa
e arquivo
natureza.
inapropriado e fora do
padrão.

MATERIAL DE CONSUMO
(TIMER PARA AR
CONDICIONADO)

Desperdícios,
descontroles por
parte dos usuários.

Alto

Dez/19

R$ 40.000,00

Médio

Dez/19

R$ 150.000,00

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (COSE)

A aquisição dos
móveis e
equipamentos se faz
necessários para o
pleno
Aquisição de material funcionamento do
permanente de uso serviço de saúde do
hospitalar e
Campus Itabaiana,
ambulatorial.
visto que
estudantes do turno
integral e servidores
passam a maior
parte do dia na
instituição.

Precarização dos
serviço de saúde a
serem oferecidos aos
discentes e servidores
da instituição.

Alta

jan/19

R$9.769,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO: Ampliar a
Política de
Assistência
Estudantil

I

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (SALA DE
AULA)

Dotar as salas e seus
laboratórios com os
materiais
Perda do interesse no
Material permanente
Sem disponibilidade
necessários ao
processo de ensino
de sala de aula.
na instituição.
desenvolvimento
aprendizagem.
das atividades
acadêmicas.

Alta

jan/19

R$100.000,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

C

MATERIAL GRÁFICO E
DIVULGAÇÃO

A aquisição deste
material visa dar
Sem material dessa
visibilidade ao
natureza.
campus e aos
processos seletivos

Alto

Dez/19

R$ 8.000,00

I

Aquisição de Material
de divulgação

Falta de mobília
essencial e
substituição de
materiais
danificados.

Baixo percentual de
inscrições nos
processos seletivos
devido a falta de
divulgação.

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

COALP

CM

CM

GEN

CM

GABITA

CONTRANS

Aquisição de material
de expediente.

Manutenção das
atividades
administrativas e
acadêmicas da
instituição.

Estoque baixo.

Colapso das atividades
administrativa e
acadêmicas em
decorrência da falta
desses materiais.

Alta

jan/19

R$42.051,45

Suspensão das
atividades
administrativas e
acadêmicas.

Médio

Dez/19

R$ 50.000,00

Alto

Dez/19

R$ 15.000,00

C

MATERIAL DE EXPEDIENTE

C

Normal, porém
Prover a
MATERIAL DE
Aquisição de
sempre há
manutenção predial
MANUTENÇÃO E PINTURA Manutenção e pintura
necessidades devido
da unidade e sua
PREDIAL
predial
a depredação e
boa aparência.
desgaste natural.

C

Normal, porém
Promover a
Não proporcionar as
Aquisição de recargas e
sempre há
MATERIAL DE PREVENÇÃO
segurança do prédio
condições mínimas de
manutenção de
necessidades devido
À INCÊNDIO
e de quem
segurança contra
extintores
a depredação e
frequenta.
sinistros.
desgaste natural.

C

MATERIAL DE
SINALIZAÇÃO

Facilitar a
Placas para sinalização identificação dos Sem material deste
de ambientes.
ambientes internos
tipo.
da instituição.

Dificuldade de
localização dos
ambientes pela a
comunidade
acadêmica.

Alta

jan/19

R$6.000,00

C

MATERIAL HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E
FERRAMENTAS

Normal, porém
Aquisição de Material
Prover a
sempre há
elétrico, hidráulico e manutenção predial necessidades devido
ferramentas
da unidade.
a depredação e
desgaste natural.

Suspensão das
atividades
administrativas e
acadêmicas.

Alto

Dez/19

R$ 30.000,00

C

MATERIAL PARA COPA /
COZINHA

Suprir as
necessidades do
Não proporcionar as
Aquisição de materiais
campus em
Sem material dessa condições mínimas de
de copa e cozinha
reuniões, eventos e
natureza.
funcionamento e bemna sua rotina em
estar
geral.

Médio

Dez/19

R$ 5.000,00

I

Proteger os veículos
A falta desta proteção
no estacionamento
gera prejuízos
Aquisição de toldo para
MATERIAL PERMANENTE
e da área de
Sem disponibilidade
materiais para a
estacionamento e área
(TOLDOS)
convivência contra
na instituição.
instituição e toda a
de convivência
as ações da
comunidade
natureza.
acadêmica.

Alta

jan/19

R$86.000,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

COAE

GADM

GADM/GEN

CM

C

C

I

I

MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

MATERIAL
PERSONALIZADO

MOBILIÁRIO

A aquisição de
materiais de
consumo
necessários para
contemplar a
demanda do Auxílio
Material (concessão
Aquisição de material de material escolar Estoque baixo para
de consumo
e de uso técnico)
fornecimento aos
personalizado.
ofertado pelo
discentes.
Programa de
Assistência e
Acompanhamento
ao Educando –
PRAAE –
COAE/Campus
Itabaiana do IFS.
Fortalecer a marca
Aquisição de Material
do IFS com a
personalizado em geral divulgação através
para o IFS (brindes)
de brindes
personalizados

Descumprimento de
norma institucional
prevista em
regulamento.

Alta

jan/19

R$77.270,00

Enfraquecimento da
marca,
Sem material dessa desconhecimento da
natureza.
comunidade em
relação às outras
instituições

Alto

Dez/19

R$ 15.000,00

Médio

Dez/19

R$ 50.000,00

Alta

jan/19

R$6.400,00

Faz-se necessária e
oportuna a ter
sempre a
Normal, porém
possibilidade de
sempre há
Não proporcionar as
Aquisição de mobiliário
ampliar e renovar o necessidades devido condições mínimas de
em geral
mobiliário da
a depredação e
funcionamento.
instituição que está desgaste natural.
em constante
expansão

Afeta a qualidade de
Proteger as áreas
vida no trabalho com
Sem disponibilidade
PERSIANAS E DIVISÓRIAS Aquisição de persianas internas da ação da
possíveis danos a
na instituição.
luz solar.
pessoas e
equipamentos.

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO: Ampliar a
Política de
Assistência
Estudantil

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

GADM

CM

GADM

GADM

C

Faz-se necessária e
oportuna a
contratação de
serviços auxiliares, a
SERVIÇO COM MÃO DE Contratação de serviço
fim de proporcionar Vigência do contrato
OBRA EXCLUSIVA (APOIO
de apoio
melhores condições se encerra em 2019.
ADMINISTRATIVO)
administrativo.
de trabalho dos
demais servidores e
do próprio público
em geral.

C

Zelar pelas
edificações da
instituição dando a
manutenção
SERVIÇO COM MÃO DE Contratação de serviço
adequada para as
OBRA EXCLUSIVA (APOIO de manutenção predial
deteriorações
ADMINISTRATIVO)
e jardinagem.
decorrentes da ação
do tempo e da
natureza, entre
outras.

C

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(LIMPEZA)

Contratação de
serviços continuados
de limpeza,
conservação,
higienização e asseio
nas dependências da
instituição.

C

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(VIGILÂNCIA)

Contratação de
serviços de Vigilância
Armada.

Ineficiência na
prestação de um
serviço público de
qualidade.

Alta

dez/19

R$523.038,52

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

Estrutura física sem
conservação podendo
ocorrer acidentes ou
impedimentos de
utilização, afetando as
atividades
administrativas e
acadêmicas.

Alta

jan/19

R$128.149,44

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

Faz-se necessária e
oportuna a
contratação de
Tornar o ambiente
serviços auxiliares, a
insalubre para o
fim de proporcionar Vigência do contrato desenvolvimento das
melhores condições se encerra em 2019.
atividades
de trabalho dos
administrativas e
demais servidores e
acadêmicas.
do próprio público
em geral.

Alta

mar/19

R$248.714,29

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

Alta

ago/19

R$363.322,56

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

Proteção ao
patrimônio da
instituição e às
pessoas.

Sem contrato.

Vigência do contrato Perigos inerentes à
se encerra em 2019. ação de criminosos.

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

CM

ASCOM

COBIB

GADM

COTRANS

C

C

C

C

C

SERVIÇO COM/SEM MÃO
DE OBRA EXCLUSIVA
(MANUTENÇÃO DE AR
CONDICIONADO)

SERVIÇO DE EVENTOS

Contratação de
serviços de
manutenção de ar
condicionados e
refrigeradores.

Prevenir e/ou
corrigir defeitos que
porventura possam
ocorrer nos
equipamentos
refrigeradores de ar
e bebedouros
instalados nos
diversos prédios do
Instituto Federal de
Sergipe, cuja
interrupção poderá
comprometer a
continuidade
acadêmicas das
Unidades.

Sem contrato.

Danificar o aparelho
em decorrência da
falta de manutenção.

Promover atividades
Enfraquecimento da
que complementam
marca,
Prestação de serviços
a finalidade do
Sem material dessa
desconhecimento da
de eventos e correlatos
instituto com a
natureza.
comunidade em
realização periódica
relação às outra
de eventos.

A biblioteca deve
renovar e/ou
ampliar,
anualmente, o
acervo de
SERVIÇO SEM MÃO DE Contratação de serviço
publicações
Sem estoque deste
OBRA EXCLUSIVA
de assinatura de
Acervo desatualizado.
periódicas
tipo de material.
(ASSINATURA DE REVISTA)
revista.
impressas e/ou
digitais com base no
perfil do público
atendido no
campus.

Alta

jan/19

R$31.672,80

Médio

Dez/19

R$ 30.000,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

Alta

jun/19

R$1.976,50

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:
Assinatura de
revistas e jornais de
conhecimentos
gerais

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

Contratação de serviço
de agenciamento de
viagens.

Aumentar os custos
com a compra através
de intermediários.

Alta

jan/19

R$15.000,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Proteção aos
veículos oficiais com
Contratação de
manutenção
Deterioração do
serviços de
Vigência do contrato
preventiva e
patrimônio veicular da
gerenciamento de frota
se encerra em 2019.
corretiva por meio
instituição.
veicular.
de cartão
magnético.

Alta

ago/19

R$12.000,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

Suprir a demanda
de passagens da
instituição.

Sem contrato

ITABAIANA

ITABAIANA

ITABAIANA

COTRANS

CTI

CTI

C

C

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Contratação de serviço
Faltar combustível nos
de gerenciamento de
Abastecer os
deslocamentos oficiais
frota com
veículos em
Vigência do contrato
ocasionando
abastecimento por
qualquer localidade se encerra em 2019.
transtornos aos
meio de rede
do país.
usuários dos veículos.
credenciada.

Proporcionar acesso
à internet para o
SERVIÇO SEM MÃO DE
Contratação de link
desenvolvimento
Vigência do contrato
OBRA EXCLUSIVA (LINK DE dedicado de acesso à
das atividade
se encerra em 2019.
INTERNET E TELEFONIA)
internet
administrativa e
acadêmicas da
instituição.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(OUTSOURCING)

Contratação de
serviços de
Outsourcing de
Impressão.

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

set/19

R$40.744,92

Forma de
A ausência desse
contratação mais
contrato prejudica o
eficiente, econômica
andamento das
Vigência do contrato
e vantajosa para a
atividades
se encerra em 2019.
administração muito
administrativas e
utilizada
acadêmicas da
atualmente.
instituição.

Alta

mai/19

R$12.617,04

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

Sinistros ficarem sem
resolução por um
Vigência do contrato
longo período de
se encerra em 2019. tempo, prejudicando
os transportes da
instituição.

Alta

abr/19

R$2.299,99

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

Alta

jan/19

R$216.000,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO:

Alto

Dez/19

R$ 150.000,00

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO VEICULAR)

Contratação de serviço
de seguro veicular.

Proteção aos
veículos oficiais
contra acidentes.

ITABAIANA

GADM

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SISTEMAS CFTV)

Instalação e
manutenção de CFTV.

Monitoramento das
áreas internas da
instituição.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SUBESTAÇÃO)

Faz-se necessária e
oportuna a
Além de ocorrer
contratação destes
acidentes ou
Contratação de
serviços para
impedimentos de
empresa especializada
prevenir e/ou
Sem material dessa
utilização, afetando as
em manutenção de corrigir defeitos que
natureza.
atividades
subestação elétrica
porventura possam
administrativas e
ocorrer nos
acadêmicas.
equipamentos da
subestação

C

R$18.471,00

Alta

COTRANS

CM

fev/19

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO: Identificar
o fluxo dos
processos nos
setores
administrativos

Suspensão das
atividades
administrativas e
acadêmicas.

ITABAIANA

ITABAIANA

Alta

Sem contrato

Insegurança nas
dependências da
repartição.

ITABAIANA

ITABAIANA

CTI

COINF

I

I

MATERIAL DE CONSUMO
(REDES - TI)

TIC

A aquisição visa
suprir as
Impossibilidade de
necessidades dos
utilização dos
Aquisição de
laboratórios, salas Sem material desta equipamentos de TIC
equipamentos de TIC. de aula e auditórios
natureza.
em decorrência da
com os
falta de alguns
equipamentos de
componentes.
TIC.
A aquisição visa
suprir as
necessidades dos
Aquisição de
laboratórios, salas Sem material desta
equipamentos de TIC. de aula e auditórios
natureza.
com os
equipamentos de
TIC.

Prejuízos diretos no
processo de ensino
aprendizagem
decorrente da
ausência destes
materiais
fundamentais.

Alta

Alta

jan/19

jun/19

R$24.642,70

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO: Ofertar
novos cursos que
viabilizem a
verticalização,
observando os
arranjos produtivos
locais (APL)

R$121.429,00

PDA 2018 – PLANO
DE AÇÃO: Ofertar
novos cursos que
viabilizem a
verticalização,
observando os
arranjos produtivos
locais (APL)

CAMPUS

LAGARTO

LAGARTO

SETOR

GADM

GADM

CUSTEIO (C) /
INVESTIMENTO (I)

C

C

CATEGORIA DO OBJETO

INEXIGIBILIDADE
(CORREIOS)

OBJETO DA
CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA
PARA A
CONTRATAÇÃO

Garantir a
continuidade dos
serviços de
postagem de
documentos e
Prestação de serviços correspondências
postais/
do Campus Lagarto.
correspondências ao
Sem os quais as
campus.
atividades de ensino
e administrativas,
principalmente, da
Unidade serão de
certa forma
prejudicadas.

Prestação de serviço de
publicação na Imprensa
Nacional – DOU de atos
INEXIGIBILIDADE(D.O.U.)
oficiais e demais
documentos de
interesse do campus.

Garantir a
continuidade do
serviço de
publicação de
documentos oficiais
na Imprensa
Nacional, a fim de
conferir eficácia aos
atos administrativos
produzidos,
principalmente, no
Campus Lagarto.
Sem o qual, os atos
que necessitem
dessa prerrogativa
serão fortemente
comprometidos.

SITUAÇÃO ATUAL
DA UNIDADE EM
RELAÇÃO AO
OBJETO

RISCOS: PRINCIPAL
AMEAÇA ENVOLVIDA
CASO NÃO SEJA
CONTRATADO

Contrato de
concessão do
serviço vigente.

Impossibilidade de
enviar, via postal,
documentos diversos,
bem como
indisponibilidade de
caixa postal.

Contrato de
concessão do
serviço vigente.

Impossibilidade de
publicação de atos
normativos diversos,
comprometendo a
eficácia do ato.

GRAU DE
PRIORIDADE DA
CONTRATAÇÃO

Alta

Alta

DATA ESTIMADA
VALOR ESTIMADO
PARA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
DO ITEM
(ANUAL)

2/1/2019

2/1/2019

ALINHAMENTO
COM
PLANEJAMENTO

R$

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
3.000,00
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
6.000,00
existentes visando
atender normas
técnicas.

LAGARTO

LAGARTO

GADM

GADM

C

C

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(LIMPEZA)

Garantir a
continuidade do
serviço de limpeza,
asseio e
Contrato atual
Prestação de serviço de conservação no
vigente até meados
limpeza, asseio e
Campus Lagarto.
de dezembro do
conservação nas
Sem o qual as
corrente exercício.
dependências do
atividades de ensino
Alta necessidade de
campus.
e administrativas da
contratação.
Unidade serão
gravemente
comprometidas/prej
udicadas.

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(VIGILÂNCIA)

Garantir a
continuidade do
serviço de vigilância
armada patrimonial
nas dependências
do Campus Lagarto.
Prestação de serviço de
Sem o qual a
Segurança patrimonial
vigilância armada
segurança da
Contrato de
e de toda a
patrimonial nas
Unidade estará
prestação do serviço
comunidade do
dependências do
gravemente
vigente.
campus fortemente
campus.
comprometida,
comprometida.
prejudicando o
andamento normal
das atividades de
ensino e
administrativas
institucionais.

Ausência de limpeza
em todo o campus.
Missão da unidade
fortemente
comprometida.

Alta

Alta

1/1/2019

2/1/2019

R$

R$

467.384,88

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

391.633,80

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

GADM

GADM

GADM

GADM

C

C

C

C

Garantir a
continuidade dos
serviços de apoio
Serviço de apoio
administrativo às
administrativo
atividades de ensino
comprometido, isto é,
e administrativas
não haveria serviço de
estruturais do
motorista,
SERVIÇO COM MÃO DE Prestação de serviço de Campus Lagarto.
Contrato de
inviabilizando as
OBRA EXCLUSIVA (APOIO apoio administrativo ao Sem os serviços de prestação do serviço
visitas técnicas e
ADMINISTRATIVO)
campus.
motorista,
vigente.
outras necessidades
eletricista,
que dependam dos
bombeiro
veículos oficiais; de
hidráulico, dentre
eletricista, cuja
outros as atividades
demanda tem sido
institucionais,
alta; dentre outros.
certamente, serão
comprometidas.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Prestação de serviço de
Garantir o
Impossibilidade de
gerenciamento de frota abastecimento de
Contrato de
uso dos veículos
de veículos com
combustíveis da
prestação do serviço
oficiais,
abastecimento por
frota de veículos
vigente.
comprometendo a
meio de rede
oficiais do Campus
missão institucional.
credenciada.
Lagarto.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Prestação, de forma
Garantir a
contínua, de serviços
Impossibilidade de
manutenção
de gerenciamento de
Contrato de
uso dos veículos
preventiva e
manutenção
prestação do serviço
oficiais,
corretiva da frota de
preventiva e corretiva
vigente.
comprometendo a
veículos oficiais do
de veículos por meio de
missão institucional.
Campus Lagarto.
cartão magnético.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO VEICULAR)

Prestação de serviços
de seguro veicular,
incluindo-se a atual
frota de veículos, bem
como aqueles que
porventura forem
adquiridos, com
cobertura contra danos
materiais resultante de
sinistros de roubo ou
furto, colisão, incêndio,
danos causados pela
natureza e assistência
24 horas.

Garantir a cobertura
contra danos
materiais resultante
de sinistros de
Impossibilidade de
roubo ou furto,
Contrato de
uso dos veículos
colisão, incêndio,
prestação do serviço
oficiais,
danos causados pela
vigente.
comprometendo a
natureza e
missão institucional.
assistência 24 horas
à frota de veículos
oficiais do Campus
Lagarto.

Alta

Alta

Alta

Alta

2/1/2019

2/1/2019

2/1/2019

2/1/2019

R$264.042,08

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$60.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$72.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$7.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

GADM

GADM

GADM

GADM

GADM

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(OUTSOURCING)

Garantir serviços de
Interrupção das
impressão em preto
Prestação de serviços
impressões de
e branco e colorido
de máquinas
Contrato de
documentos
a fim de
reprográficas
prestação do serviço administrativos e de
implementar as
(outsourcing) para o
vigente.
ensino no campus
ações de ensino e
CampusLagarto
comprometendo a
administrativas do
missão institucional.
campus.

C

Inviabilidade de
Garantir a
continuidade do
SERVIÇO SEM MÃO DE Prestação do serviço de
Contrato de
continuidade dos
acesso à Internet no
OBRA EXCLUSIVA (LINK DE Links Dedicados de
prestação do serviço
serviços de internet
campus
INTERNET E TELEFONIA)
Internet no IFS.
vigente.
no campus.
comprometendo a
missão institucional.

C

Inviabilidade de
Garantir a
continuidade dos
SERVIÇO SEM MÃO DE
Contrato de
Serviço de telefonia fixa continuidade dos
serviços de telefonia
OBRA EXCLUSIVA (LINK DE
prestação do serviço
comutada
serviços de telefonia
no campus
INTERNET E TELEFONIA)
vigente
no campus.
comprometendo a
missão institucional.

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

Garantir a
Atividades
concessão de diárias
administrativas e de
Concessão de diárias e e passagens para os 80% do recurso para ensino do campus
passagens para
servidores do
o corrente exercício
prejudicadas pela
servidores do Campus campus, quando da já descentralizados indisponibilidade do
Lagarto.
realização de suas
ao campus.
recurso,
atividades
comprometendo a
institucionais.
missão institucional.

CAPACITAÇÃO

Garantir a
capacitação dos
servidores do
Atividades
campus por meio de
administrativas e de
cursos e
80% do recurso para ensino do campus
Capacitação para
treinamentos a fim o corrente exercício
prejudicadas pela
servidores do Campus
de aprimorar o seu já descentralizados indisponibilidade do
Lagarto
conhecimento
ao campus.
recurso,
técnico no
comprometendo a
desenvolvimento de
missão institucional.
suas atividades
institucionais.

C

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

2/1/2019

2/1/2019

2/1/2019

2/1/2019

2/1/2019

R$

R$25.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$60.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$24.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
65.065,22
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$20.317,19

OE02 – Ampliar as
atividades de
capacitação dos
servidores visando
as áreas de
prioridades e
mapeamento das
competências

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

GADM

CADM

GADM

C

Setores do campus
não climatizados com
Contratar serviço de
a ausência do
manutenção nos
Prestação de serviço de
aparelho por quebra,
SERVIÇO COM/SEM MÃO
aparelhos
Ausência de
manutenção em
bem como
DE OBRA EXCLUSIVA
condicionadores de contrato desse tipo
aparelhos de ar
oferecimento de
(MANUTENÇÃO DE AR
ar existentes no de serviço. Contrato
condicionado no
riscos à saúde das
CONDICIONADO)
campus, bem como anterior rescindido.
Campus Lagarto.
pessoas com as atuais
nas novas
máquinas sem o
aquisições.
serviço de limpeza dos
filtros de ar.

C

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Não execução de
pequenos serviços de
Contratar serviço de
Prestação de serviços
reparo e manutenção
reforma e
Ausência de
de reforma e
predial no campus, a
manutenção predial contrato desse tipo
manutenção predial no
exemplo de trocas de
por demanda para o
de serviço.
Campus Lagarto.
divisórias, portas,
campus.
pequenas construções
em alvenaria.

MOBILIÁRIO

Adquirir mobiliário Processo de compra Falta de mobiliário
para suprir as
compartilhada em
adequado ao
Aquisição de mobiliário necessidades de
andamento no
desenvolvimento das
para o Campus Lagarto.
setores
campus – Sistema
atividades
administrativos e de
de Registro de
administrativas e de
ensino do campus.
Preços.
ensino no campus.

I

Alta

Alta

Média

2/1/2019

2/1/2019

2/1/2019

R$42.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$20.000

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$200.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

LAGARTO

LAGARTO

GADM

GADM

I

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SUBESTAÇÃO)

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Aquisição de
subestação para
Campus Lagarto.

Devido a ampliação do
número de aparelhos
elétricos no campus, o
dimensionamento da
atual subestação estar
extrapolado, a tal
ponto que provocou
inesperadas faltas de
Possíveis inesperadas
energia que causaram
faltas de energia que
prejuízos às atividades
Ausência de
causaram prejuízos às
nesse instituto, e se faz
contrato desse tipo atividades do campus
necessário a aquisição
de serviço.
e impossibilidade de
uma nova que atenda a
realizar melhorias nas
necessidade atual do
edificações.
consumo de energia
elétrica e, além disso,
possibilite o
desenvolvimento e
ampliação do prédio,
com recursos que
demandem a utilização
de energia.

Devido ao desgaste
natural das peças e
ao grande tempo de
construção, a
subestação
provocou
Serviço de manutenção inesperadas faltas
Ausência de
preventiva na
de energia que
contrato desse tipo
subestação do Campus causaram prejuízos
de serviço.
Lagarto.
às atividades do
campus, e para
evitar essas
situações é
necessário realizar
manutenção
preventiva.

Possíveis inesperadas
faltas de energia que
causaram prejuízos às
atividades do campus.

Alta

Alta

2/1/2019

2/1/2019

R$1.600.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$35.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

CCHS

CCHS

CCHS

CCHS

I

I

ELETROELETRÔNICOS

Melhorar a
infraestrutura da
CCHS e, sobretudo,
possibilitar o
Inviabilidade de maior
Projeto de aquisição de
aprimoramento das Já possui, mas está
qualificação nas
Smart Tv Led 32
atividades internas
quebrada.
atividades internas da
polegadas
da coordenação, a
coordenação.
exemplo de
reuniões e
treinamentos.

ELETROELETRÔNICOS

Melhorar o conforto
Projeto de aquisição de
ambiental e
Ventilador Arno Silence
infraestrutura da
Force 3 em 1
CCHS.

I

Obter melhorias no
processo de ensinoAquisição de Sólidos
aprendizagem da
MATERIAL DE
geométricos de acrílico
Matemática
LABORATÓRIO (QUÍMICA)
20 peças
utilizando materiais
manipuláveis de
Poliedros

I

Kit geométrico do
professor (1 compasso
para quadro branco,
um compasso para
lousa de giz, um
MATERIAL DE
transferido 180°, um
LABORATÓRIO (QUÍMICA)
esquadro de 45°, um
esquadro de 60° e uma
régua de 60 cm e uma
trena de 3 metros)
Quantidade: 3 (três)

Não existe na CCHS
nenhum material de
desenho geométrico
para utilização do
professor de
Matemática em sala
de aula.

Não possui.

Não possui

Não possui

Inviabilidade de maior
conforto ambiental e
qualidade do clima
organizacional da
coordenação.

-

-

Alta

Alta

Alta

Alta

mar/19

mar/19

mar/19

mar/19

R$1.149,00

OE03 - Promover
integração dos
servidores,
buscando melhorias
do clima
organizacional e da
qualidade de vida.

R$329,99

OE03 - Promover
integração dos
servidores,
buscando melhorias
do clima
organizacional e da
qualidade de vida.

R$1.100,00

OE20 - Potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações

R$99,00

OE20 - Potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

CCHS

CCHS

CCHS

Obter melhorias no
processo de ensinoaprendizagem da
Matemática
utilizando materiais
manipuláveis em
aulas de Geometria
Espacial.

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO (QUÍMICA)

I

Projeto de aquisição de
Melhorar os
Já possui, mas é
Inviabilidade de
Projetores Epson
recursos
necessário a
potencializar o
PowerLite 3.600
tecnológicos e
aquisição de novos
MATERIAL AUDIOVISUAL
processo de
lumens HD X36+
didáticos disponíveis devido a quantidade
aprendizagem, com
aos professores da de professores no
inovações no ensino.
Quantidade: 03 (três)
CCHS.
setor.

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO (QUÍMICA)

GEOLIG 365 peças

Projeto de aquisição de
material de consumo
para laboratório de
química.

Considerando que a área da
ciência química se apresenta
nas diversas disciplinas
ofertadas em vários cursos
deste campus, diante dos
quais as aulas experimentais
de química são realizadas
continuamente e consta com
carga horária específica nos
respectivos PPC’s, além de
considerar o que consta no
PDA 2018, referente à
diversificação da oferta de
cursos nas várias
modalidades de ensino nesse
campus; afirmamos que a
justificativa para tal
solicitação se fundamenta em
assegurar e sustentar a
continuidade adequada das
aulas experimentais de
química que necessitam da
utilização de 05 buretas com
torneira de teflon de 10 mL e
07 de 25 mL, e sem as quais
os demais materiais e
reagentes adquiridos
anteriormente e que devem
ser usados concomitante com
as buretas se tornarão
obsoletos.

Não possui

-

Inviabilidade de
realizar as aulas
experimentais onde
estas são necessárias.
As buretas com
torneiras de vidro são
inadequadas para o
manuseio pelos
Possuímos apenas
estudantes, visto que
duas buretas em
não funcionam
estado adequado
corretamente mesmo
para realização das
com auxílio de
aulas experimentais
lubrificantes e a
de química.
iminência de
acidentes perante os
estudantes é contínua
devido à insegurança
e risco de acidentes
que esse material, a
bureta com torneira
de vidro, apresenta.

Média

Alta

Alta

mar/19

mar/19

mar/19

R$150,00

OE20 - Potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações

R$2.989,90

OE20 - Potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações

R$1.300,00

OE13-Diversificar a
oferta de cursos em
diferentes níveis e
modalidades de
ensino

LAGARTO

CCHS

I

Projeto de aquisição de
MATERIAL DE
material de
LABORATÓRIO (QUÍMICA)
investimento para
laboratório de química.

Considerando que a área da
ciência química se apresenta nas
diversas disciplinas ofertadas
em vários cursos deste campus,
diante dos quais as aulas
experimentais de química são
realizadas continuamente e
consta com carga horária
específica nos respectivos PPC’s,
além de considerar o que consta
no PDA 2018, referente à
diversificação da oferta de
cursos nas várias modalidades
de ensino nesse campus;
afirmamos que a aquisição do
equipamento de pequeno porte,
01 Espectrofotômetro, tipo
monofeixe uv-vis, tensão
110/220, faixa medição 190 a
1100, banda de passagem 5,
aplicação monitoramento aedes
aegypti, características
adicionais lâmpada de deutério
e tungstênio, leituras diretas,
componentes estojo c/4 cubetas
retangulares 10nm 2 vidro e 2,
potência 100 w), se justifica na
ampliação dos experimentos a
serem realizados nas aula
práticas, bem como na
ampliação de possibilidades de
realização de projetos de
pesquisa a serem desenvolvidos
no próprio campus, por
discentes, técnicos e assistentes
administrativos e docentes,
além de pesquisadores que já
mantêm convênio com o IFS,
coma a UFS.

As aulas, em especial dos
cursos superiores não são
atendidas com
experimentos que podem
ser desenvolvidos com o
uso do equipamento,
Espectrofotômetro, cuja
utilização deve ser
contemplada diante das
abordagens conteudistas
essenciais aos cursos; e
atualmente temos projetos
de pesquisa do campus
Lagarto, onde esse
equipamento é primordial e
que são desenvolvidos nos
campi do IFS de Estância e
Aracaju e na UFS de São
Cristóvão, o que acarreta
gastos maiores como
transporte, no
deslocamento de discentes
e servidores aos campi
supracitados para os
desenvolvimentos dessas
atividades, acarretando
custos elevados para o
campus.

Inviabilidade de
realizar as aulas
experimentais onde
estes são necessárias,
além da execução de
projetos de pesquisa.

Alta

mar/19

R$12.500,00

OE13 - Diversificar a
oferta de cursos em
diferentes níveis e
modalidades de
ensino

LAGARTO

CCHS

I

Projeto de aquisição de
MATERIAL DE
material de
LABORATÓRIO (QUÍMICA)
investimento para
laboratório de química.

Considerando que a área da
ciência química se apresenta
nas diversas disciplinas
ofertadas em vários cursos
deste campus, diante dos
quais as aulas experimentais
de química são realizadas
continuamente e consta com
carga horária específica nos
respectivos PPC’s, além de
considerar o que consta no
PDA 2018, referente à
diversificação da oferta de
cursos nas várias
modalidades de ensino nesse
campus; afirmamos que a
aquisição do 01 equipamento
de pequeno porte, do tipo
estufa de laboratório, tipo c/
renovação ar, material
gabinete aço inox, ajuste
digital/ painel de controle,
programável, capacidade
cerca de 100 litros,
temperatura até 200 °C,
componentes c/ até 5
bandejas, adicional c/
vedação, alarmes, se justifica
diante da necessidade de uso
nas realização das aulas
experimentais bem como na
execução dos projetos de
pesquisa, realizados por este
campus e por diversas áreas
que não só a de química.

Atualmente não
contamos com
estufa para a
realização de aulas
experimentais
específicas e nem
Inviabilidade de
para o
realizar as aulas
desenvolvimento de experimentais diante
projetos de
dos quais o uso desta
pesquisa, e ambos,
se faz necessário.
pela ausência de
Estufa se tornam
inviáveis de serem
desenvolvidos nesse
campus.

Alta

mar/19

R$4.800,00

OE13 - Diversificar a
oferta de cursos em
diferentes níveis e
modalidades de
ensino

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

CCHS

COTRANS

COTRANS

I

C

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO (QUÍMICA)

Projeto de aquisição de
material de
investimento para
laboratório de química.

Considerando a necessidade
de se realizar aquecimentos
específicos e sem a presença
de chamas para evitar
possíveis acidentes no
laboratório de química, se faz
necessária a aquisição de 02
Agitadores com aquecimento
de soluções que necessitam
de controle sensível de
temperatura. Descrição:
agitador com chapa
retangular em aço revestida
com pintura epóxi
eletrostática, temperatura
máxima na chapa de 350 °C e
na amostra de 120 °C.
Controlador de temperatura
microprocessado com display
duplo, PID e set point,
precisão de +/- 5 °C e
resolução de 0,1 °C. Com
sensor de temperatura Pt 100
encapsulado em aço inox.
Motor de corrente continua,
imã circular com campos
orientados. Velocidade de
agitação de 50 a 2000 RPM
com capacidade para agitar
até 2L com líquido com
viscosidade próxima a da
água. Cabo de força com
dupla isolação e plugue de
três pinos, duas fases e um
terra. Tensão de operação:
bivolt ou 220V. Garantia:
mínima de 1 ano. Deve
acompanhar manual de
instruções em português.

Atualmente não
possuímos placas de
aquecimento para a
realização de aulas
experimentais
Inviabilidade de
específicas e nem
realizar as aulas
para o
experimentais diante
desenvolvimento de
das quais processos
projetos de
de aquecimento são
pesquisa, e ambos,
imprescindíveis.
pela ausência de
Estufa se tornam
inviáveis de serem
desenvolvidos nesse
campus.

MATERIAL HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E
FERRAMENTAS

kit para uso em
manutenções,
Inviabilidade de
Aquisição de material
sendo também
Não possui este
realizar reparos nos
Kit de Ferramentas
transportado no
material para os
veículos existentes e
para veículos.
carro para utilizá-lo veículos do Campus.
em situações de
em uma situação de
emergência.
emergência.

VEÍCULOS

Existência de 06
veículos, sendo que Veículos existentes
03 deles estão
como muito tempo de
Aquisição de 02
parados para
uso, em manutenções
Renovação de frota
veículos, sendo um do
manutenção, 01
constantes. Grave
de veículos do
tipo VAN e outro do
sendo usado em
comprometimento
campus.
tipo passeio.
viagens dentro de
das atividades que
Lagarto e 02 que
necessitam de
vêm sendo usados veículos no campus.
regularmente.

Alta

Alta

Alta

mar/19

mar/19

mar/19

R$3.600,00

OE13 - Diversificar a
oferta de cursos em
diferentes níveis e
modalidades de
ensino

R$800,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$135.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COTRANS

COALP

CEMEC

CEMEC

C

C

C

I

Projeto de reforma da
garagem para os
veículos oficiais do
Campus Lagarto

Maior segurança e
A garagem de
preservação da
veículos oficiais está
frota veicular do
interditada para o
Campus.
uso.

Deterioração maior
dos veículos com o
passar dos anos.

Aquisição de material
MATERIAL DE EXPEDIENTE
de consumo

Esta aquisição de
materiais de
Os itens solicitados
expediente e de
estão em falta no
acondicionamento
almoxarifado e,
visa atender à
portanto, a
demanda do
aquisição tem como
campus Lagarto do
objetivo repor os
Instituto Federal de
estoques mínimos
Educação, Ciência e
dos referidos
Tecnologia de
materiais, bem
Sergipe, durante a
como prover uma
execução de suas
melhor organização
atividades
nas estantes.
administrativas e
institucionais.

Comprometimento
das atividades de
ensino e
administrativas do
campus por falta de
material básico,
principalmente do
tipo expediente.

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETROMECÂNICA)

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETROMECÂNICA)

Assegurar a
continuidade das
Aquisição de material
aulas práticas do
de consumo para os curso, bem como a
laboratórios vinculados manutenção dos
a coordenação.
equipamentos
existentes nos
laboratórios.
Assegurar a
continuidade das
aulas práticas de
metrologia, bem
Aquisição de material
como um
permanente para o quantitativo mínimo
laboratório de
para as atividades
Metrologia
que necessitam
desses
equipamentos.
Exemplo: Oficina
Mecânica

Já não possui mais
material para a
manutenção dos
equipamentos e
suporte das aulas
práticas do curso.

Inviabilidade do uso
dos equipamentos
existentes e
consequentemente
das aulas práticas
vinculadas a esse
setor.

Os equipamentos
utilizados nas aulas
práticas estão
danificados, na sua
Dificulta o
maioria. RessAlta
aprendizado em
que a mais de oito relação a disciplina e
anos nenhuma
inviabiliza as
compra de material atividades práticas.
permanente foi
realizada para esse
setor.

Alta

Alta

Alta

Média

mar/19

jan/19

mar/19

Segundo semestre
de 2019.

R$5.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$15.000,00

OE11 – Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$34.783,60

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$42.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

CTI

CTI

CTI

CTI

CTI

I

I

I

I

I

Projeto de aquisição de
120 computadores.

Assegurar e
sustentar a
continuidade das
atividades
administrativas e
acadêmicas do
campus.

Já não possui mais
garantia,
especificações em
desacordo com as
melhores práticas
de TI, muitos
equipamentos com
defeitos de
hardware.

Inviabilidade de
continuidade das
atividades
administrativas e
acadêmicas nos
laboratórios de
informática.

Projeto de aquisição de
120 estabilizadores.

Assegurar e
sustentar a
continuidade das
atividades
administrativas e
acadêmicas do
campus.

Já não possui mais
garantia,
especificações em
desacordo com as
melhores práticas
de TI, muitos
equipamentos com
defeitos de
hardware.

Inviabilidade de
continuidade das
atividades
administrativas e
acadêmicas nos
laboratórios de
informática.

TIC

Projeto de aquisição de
12 notebooks.

Assegurar e
sustentar a
continuidade das
atividades
administrativas e
acadêmicas das
coordenações do
Campus.

Já não possui mais
garantia,
Inviabilidade de
especificações em
continuidade das
desacordo com as
atividades
melhores práticas
administrativas e
de TI, muitos
acadêmicas no
equipamentos com
tocante a mobilidade.
defeitos de
hardware.

TIC

Ampliar a
comunicação de
Projeto de aquisição de
dados e voz entre a
ativos de rede switches
reitoria, os Campis e
de acesso e core,
acesso à internet,
transceivers.
através de novos
ativos de rede.

Os equipamentos
atuais estão em
garantia e
satisfazem as
necessidades do
campus.

Vulnerabilidade para
ataques modernos e
baixa transmissão de
dados na
comunicação.

TIC

Assegurar e
sustentar a
continuidade da
comunicação de
Projeto de expansão do dados e voz entre a
cabeamento
reitoria, os Campis e
estruturado.
acesso à internet,
através do
cabeamento
estruturado de
rede.

Os novos pontos
visam atender a
instalações futuras
de DCE, Novos
Laboratórios,
ginásio e ampliação
da rede
administrativa não
previstos na
contratação anterior

Inviabilidade de
continuidade das
atividades
administrativas e
acadêmicas nos
laboratórios de
informática.

TIC

TIC

Alta

Alta

Média

Média

Média

jun/19

jun/19

jun/19

jun/19

jun/19

R$456.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$50.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$45.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$150.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$200.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

CTI

CTI

CTI

COED

COED

COED

C

I

I

I

I

I

Assegurar e
sustentar a
continuidade da
Projeto de aquisição de comunicação de
material de consumo dados e voz entre a
MATERIAL DE CONSUMO
(cabos, tomadas, plugs, reitoria, os Campis e
(REDES - TI)
teclado, mouse, pen
acesso à internet,
drive, etc)
através do
cabeamento
estruturado de
rede.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SISTEMAS CFTV)

TIC

Projeto de
aquisição de Sistema
CFTV

Os novos pontos
visam atender a
instalações futuras
de DCE, Novos
Laboratórios,
ginásio e ampliação
da rede
administrativa não
previstos na
contratação anterior

Inviabilidade de
continuidade das
atividades
administrativas e
acadêmicas nos
laboratórios de
informática.

Assegurar e
sustentar a
O monitoramento
segurança do
Vulnerabilidade para
existente é
patrimônio e de
furto do patrimônio
insuficiente pra
toda a comunidade
público, bem como a
abranger os pontos
acadêmica, com
falta de segurança
principais do
monitoramento dos
para a comunidade
Campus.
ambientes do
Campus.

Inviabilidade de
Ampliar os serviços O quantitativo dos
continuidade das
Projeto de aquisição de
de telefonia de
equipamentos
atividades dos setores
novos 30 telefones IPs.
forma geral
atuais é insuficiente
administrativos e
acadêmicos.
Atender
necessidades
técnicas para
realização de
atividades
educativas

O número de
aparelhos
atualmente é menor
que a quantidade
demandada.

Comprometer a
qualidade das
atividades
educacionais

MATERIAL AUDIOVISUAL

06 Projetores Data
Show 3600 lúmens

MATERIAL AUDIOVISUAL

06 Suportes de teto
articulados para
projetor

Não há suporte para
Com a aquisição de
instalação de
Utilização não
novos projetores fazprojetores nas salas adequada dos novos
se necessário para
pertencentes a
projetores
sua instalação
COED

06 Telas de projeção
retrátil 2,00 x 2,00

Com a aquisição de
novos projetores faz- As telas existentes
Utilização não
se necessário para nos laboratórios são
adequada dos novos
melhorar a
insuficientes e estão
projetores
visualização da
danificadas
projeção

MATERIAL AUDIOVISUAL

Média

Alta

jun/19

jun/19

R$15.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$25.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

Média

jun/19

R$10.000,00

Alta

jan/19

R$25.000,00

Alta

jan/19

R$850,00

Alta

jan/19

R$2.400,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas
OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas
OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas
OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

COED

COED

C

I

I

I

I

O número de
pranchetas sem
réguas é cada vez
maior,
impossibilitando o
uso adequado das
mesmas que
requerem
manutenção
periodicamente.

Comprometer a
qualidade das
atividades
educacionais e
laborais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

25 réguas paralelas de
1,20m e 15 réguas
paralelas de 1,20m

Atender
necessidades
técnicas para
realização de
atividades
educativas

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

05 Compassos escolar
de madeira,
comprimento 40 cm
para quadro negro.

Atender
necessidades
técnicas para
realização de
atividades
educativas

Falta de
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
estão em boas
condições

Comprometer a
qualidade das
atividades
educacionais e
laborais

05 esquadros de
madeira. Comprimento
50 cm.

Atender
necessidades
técnicas para
realização de
atividades
educativas

Falta de
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
estão em boas
condições

Comprometer a
qualidade das
atividades
educacionais e
laborais

05 Transferidores de
madeira

Atender
necessidades
técnicas para
realização de
atividades
educativas

Falta de
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
estão em boas
condições

Comprometer a
qualidade das
atividades
educacionais e
laborais

Falta de
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
estão em boas
condições

A falta de materiais
prejudica o
andamento das aulas,
inclusive pelo fato de
que essa ausência
muitas vezes
impossibilita a
realização das
atividades previstas.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Estruturação do
laboratório para a
02 Tornos bancada,
realização das aulas
tipo morsa fixa,
práticas da
tamanho 2 1/2 de ferro
disciplina de
e aço forjado.
instalações
hidrossanitárias

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

jan/19

jan/19

R$8.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$100,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$75,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$60,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$900,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

COED

I

I

C

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Estruturação do
laboratório para a
realização das aulas
08 cortadores manual
práticas da
de tubo
disciplina de
instalações
hidrossanitárias

Falta de
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
estão em boas
condições

A falta de materiais
prejudica o
andamento das aulas,
inclusive pelo fato de
que essa ausência
muitas vezes
impossibilita a
realização das
atividades previstas.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Estruturação do
laboratório para a
realização das aulas
práticas da
disciplina de
instalações
hidrossanitárias

Falta de
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
estão em boas
condições

A falta de materiais
prejudica o
andamento das aulas,
inclusive pelo fato de
que essa ausência
muitas vezes
impossibilita a
realização das
atividades previstas.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Estruturação do
01 Serra copo manual
laboratório para a
em aço rápido bimetal,
realização das aulas
diam. 19mm, 22mm,
práticas da
29mm, 35mm, 38mm,
disciplina de
44mm, 51mm, 57mm,
instalações
64mm.
hidrossanitárias

Falta de
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
estão em boas
condições

A falta de materiais
prejudica o
andamento das aulas,
inclusive pelo fato de
que essa ausência
muitas vezes
impossibilita a
realização das
atividades previstas.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Estruturação do
laboratório para a
01 Furadeira, tipo
realização das aulas
impacto e
práticas da
parafusadeira, tensão
disciplina de
alimentação 12
instalações
hidrossanitárias

Falta de
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
estão em boas
condições

A falta de materiais
prejudica o
andamento das aulas,
inclusive pelo fato de
que essa ausência
muitas vezes
impossibilita a
realização das
atividades previstas.

01 Caixa d’água em
polipropileno de 500
litros

Alta

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

jan/19

R$1.200,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$200,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$300,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$229,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

COED

I

I

I

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

01 Termofusor, bitola
DN 20-63, voltagem
127V

Estruturação do
laboratório para a
realização das aulas
práticas da
disciplina de
instalações
hidrossanitárias

Falta de
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
estão em boas
condições

A falta de materiais
prejudica o
andamento das aulas,
inclusive pelo fato de
que essa ausência
muitas vezes
impossibilita a
realização das
atividades previstas.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Estruturação do
laboratório para a
01 Caixa separadora realização das aulas
água/óleo, vazão 1000
práticas da
l/h
disciplina de
instalações
hidrossanitárias

Falta de
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
estão em boas
condições

A falta de materiais
prejudica o
andamento das aulas,
inclusive pelo fato de
que essa ausência
muitas vezes
impossibilita a
realização das
atividades previstas.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

01 Medidor vazão
líquido 60 hz

Estruturação do
laboratório para a
realização das aulas
práticas da
disciplina de
instalações
hidrossanitárias

Falta de
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
estão em boas
condições

A falta de materiais
prejudica o
andamento das aulas,
inclusive pelo fato de
que essa ausência
muitas vezes
impossibilita a
realização das
atividades previstas.

01 vaso sanitário com
caixa acoplada

Estruturação do
laboratório para a
realização das aulas
práticas da
disciplina de
instalações
hidrossanitárias

Falta de
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
estão em boas
condições

A falta de materiais
prejudica o
andamento das aulas,
inclusive pelo fato de
que essa ausência
muitas vezes
impossibilita a
realização das
atividades previstas.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Alta

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

jan/19

R$365,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$300,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$3.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$250,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
01 Agitador de peneiras
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
eletromecânico de
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
bancada com
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
controlador eletrônico
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
de tempo para até 99
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
minutos e frequência
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
de vibração.
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
02 Aparelhos de
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
Casagrande elétrico,
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
com contador de
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
golpes, inclusive cinzel
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
chato.
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

01 Bomba de vácuo e
ar comprimido para
laboratório, com
manômetro,
vacuômetro e
reguladores.

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$14.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$2.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$2.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

20 Cápsulas cilíndrica
metálica

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
01 Frasco (cone) de
muitos daqueles
prejudica o
areia usado para a
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
determinação da massa laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
específica aparente “in realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
situ” em camadas de
práticas da
técnicas, as quais
muitas vezes
solo. Constituído por
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
um frasco de plástico mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
(PAD)
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
04 Paquímetros,
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
capacidade 300mm,
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
sensibilidade 0,05 mm
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$500,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$200,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$800,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
02 jogos de peneiras
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
em aço inoxidável com
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
fundo e tampa
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
02 Placas para ensaio laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
de Limite de Contração, realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
de vidro com três pinos
práticas da
técnicas, as quais
muitas vezes
de metal
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
05 Termômetros de
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
vidro graduado com
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
escala interna, divisão
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
0,5 ºC, escala de -10 a +
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
250 ºC
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$3.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$120,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$1.500,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
05 Termômetros
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
digital, reto/angular,
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
faixa de trabalho --50ºC
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
a 300ºC, sensibilidade
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
0,1ºC
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

02 Frascos lavatório,
matéria teflon,
capacidade nominal
250

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
15 Cápsulas de
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
porcelana, material
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
porcelana, tipo fundo realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
chato, capacidade 100,
práticas da
técnicas, as quais
muitas vezes
altura 50, diâmetro
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
externo 120
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$250,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$70,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$300,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
05 Cápsulas porcelana, laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
material porcelana tipo realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
fundo redondo,
práticas da
técnicas, as quais
muitas vezes
capacidade 50
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
02 Cubas de vidro com laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
cerca de 5 cm de
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
diâmetro e 2,5 cm de
práticas da
técnicas, as quais
muitas vezes
altura.
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
01 Mercúrio, aspecto
muitos daqueles
prejudica o
físico metal líquido,
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
pesado, cor branca
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
brateada, fórmula
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
química hg, peso
práticas da
técnicas, as quais
muitas vezes
molecular 200,59, grau
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
de pureza mínima de mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
99,99%’
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$

50,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$50,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$200,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

C

C

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
40 Jalecos, material
muitos daqueles
tecido, tipo longo, tipo
Estruturação do
disponíveis do
A falta incorre na falta
manga comprida,
laboratório para a laboratório já não
de proteção aos
quantidade botões 5, realização das aulas atendem às normas
discentes durante as
quantidade bolsos 2,
práticas da
técnicas, as quais
atividades
tamanho g, cor branca,
disciplina de
serão utilizadas
laboratoriais.
características
mecânica dos solos pelos discentes do
adicionais com gola
curso durante suas
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

02 Cx Papel filtro
qualitativo, diâmetro
500, aplicação uso
laboratorial

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
05 Placas de vidro, uso
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
ensaio de limite de
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
plasticidade,
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
comprimento 300,
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
largura 300
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$2.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$160,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$150,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

05 Provetas de vidro
borosilicato, formato
base hexagonal,
capacidade 250ml

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
02 Talhadeiras de aço,
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
tipo plano, comp. total
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
250mm, comp. ponta
que essa ausência
práticas da
técnicas, as quais
30mm, altura 26mm,
muitas vezes
disciplina de
serão utilizadas
espessura 13mm
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
muitos daqueles
Estruturação do
disponíveis do
A falta incorre na falta
laboratório para a laboratório já não
05 Cx de Máscaras, tipo
de proteção aos
realização das aulas atendem às normas
antialérgico uso
discentes durante as
práticas da
técnicas, as quais
descartável/único
atividades
disciplina de
serão utilizadas
laboratoriais.
mecânica dos solos pelos discentes do
curso durante suas
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$100,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$24,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$150,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

C

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
04 frascos de Sílica gel, laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
composição sio2 com realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
indicador de umidade,
práticas da
técnicas, as quais
muitas vezes
cor azul
disciplina de
serão utilizadas
impossibilita a
mecânica dos solos pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
15 Bandejas metálica,
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
material alumínio,
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
formato retangular,
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
comprimento 60,
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
largura 30, altura 6
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
05 Funis de chapa de
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
aço para frasco de
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
chapman
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$130,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$400,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$100,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
30 Bacias, material
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
alumínio, diâmetro 70
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
01 Balança eletrônica, laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
capacidade pesagem realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
50, voltagem 110/220,
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
precisão 1grama
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
05 Béqueres de
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
polipropileno,
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
graduado, capacidade
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
1000
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$1.800,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$8.200,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$75,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
01 Dispositivo para
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
pesagem hidrostática realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
para balança de 60kg,
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
com cesto.
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
04 Enxadas de ferro
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
forjado, largura 236cm,
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
altura 18cm
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
06 Frascos de Chapman laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
em vidro borossilicato, realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
capacidade nominal
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
450 ml
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$2.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$60,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$780,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

01 Mesa para pesagem
hidrostática com furo
no tampo para uso com
balanças com saída
para pesagem inferior,
acompanha recipiente
com torneira para
colocação de água e
Cesto.

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

20 Moldes cilíndrico
para corpo de prova
em concreto Ø
10x20cm

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

04 Pás com cabo de
madeira

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$14.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$1.200,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$120,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
08 Padiolas plástica de laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
transporte de material, realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
nome padiola de
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
transporte de material
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

02 Paquímetros digital,
material pontas metal
duro, resolução 0,01,
precisão /- 0,03, leitura
7,50

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
05 Béqueres de
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
polipropileno,
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
graduado, capacidade
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
2000
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$200,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$3.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$150,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
05 Béqueres de
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
polipropileno
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
graduado, capacidade
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
100
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
01 Balança eletrônica,
muitos daqueles
prejudica o
cap. 8100g - sens. 0,1g, Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
com funções de
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
contagem,
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
porcentagem,
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
formulação e peso
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
referência, auto
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
calibração externa
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
02 Recipientes
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
paralelepipédico
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
44,7x44,7x30cm, cap.
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
60 L. Conforme NBR
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
7251.
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$20,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$2.200,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$150,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
01 Recipiente
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
paralelepipédico
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
31,6x31,6x20cm, cap.
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
20 L. Conforme NBR
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
7251.
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
02 Recipientes
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
paralelepipédico
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
31,6x31,6x15cm, cap.
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
15 L. Conforme NBR
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
7251, 6467.
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
04 Soquete para
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
argamassa. Conforme
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
NBR 13280 e NM 52.
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$55,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$150,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$120,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
02 Banhos
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
termorregulador para
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
frasco de Le Chatelier,
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
sem aquecimento,
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
conforme NBR NM 23;
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
04 Frascos laboratório,
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
tipo le chatelier,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
material vidro,
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
capacidade 250,
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
graduado, tipo tampa
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
rolha de vidro
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

02 paquímetros
universal, material
titânio, capacidade
600mm - 24´

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$11.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$600,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$1.750,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
03 Cestos de metal, ,
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
cilíndrico, tamanho
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
médio, proteção fundo
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
e borda com aro
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
metálico
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
05 Concha para
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
concreto para forma Ø
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
15 x 30 cm
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
05 Espátulas, material
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
lâmina metal, material
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
cabo madeira,
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
tamanho 6, aplicação
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
massa e raspagem
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$75,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$150,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$4,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

I

I

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
01 Célula de Carga com
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
capacidade de 1000 kN,
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
para uso em prensa
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
universal EMIC modelo
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
DL30000
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
01 Célula de Carga com
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
capacidade de 2000 kN,
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
para uso em prensa
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
universal EMIC modelo
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
DL30000
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

05 Trenas, material
fibra vidro,
comprimento 50,
características
adicionais estojo
anatômico com
manivela dobrável

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

R$2.600,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$4.800,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$125,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

COED

COED

COED

COED

I

I

I

I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
A falta de materiais
muitos daqueles
01 Medidor de
prejudica o
Estruturação do
disponíveis do
resistividade elétrica
andamento das aulas,
laboratório para a laboratório já não
para concreto de 4
inclusive pelo fato de
realização das aulas atendem às normas
sondas, display LCD
que essa ausência
práticas das
técnicas, as quais
com pixel gráfico, faixa
muitas vezes
disciplinas de
serão utilizadas
de medição de 1 a 1000
impossibilita a
controle tecnológico pelos discentes do
kΩcm
realização das
curso durante suas
atividades previstas.
trajetórias
profissionais

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(EDIFICAÇÕES)

Faltam
equipamentos e
muitos daqueles
disponíveis do
laboratório já não
Melhorar a
02 Mesa digitalizadora
atendem às normas
interação docente e
resolução 5080 lpi
técnicas, as quais
discente
serão utilizadas
pelos discentes do
curso durante suas
trajetórias
profissionais

Comprometer a
qualidade das
atividades
educacionais e
laborais

Atender
necessidades
técnicas para
realização de
atividades
educativas

Faltam softwares
específico para
projetos
complementares, as
quais serão
utilizadas pelos
discentes do curso
durante suas
trajetórias
profissionais

Comprometer a
qualidade das
atividades
educacionais e
laborais

Atender
necessidades
técnicas para
realização de
atividades
educativas

Faltam softwares
específico para
projetos
complementares, as
quais serão
utilizadas pelos
discentes do curso
durante suas
trajetórias
profissionais

Comprometer a
qualidade das
atividades
educacionais e
laborais

TIC

TIC

21 licenças de
softwares de cálculo
estrutural conforme
nbr 6118/2014

21 licenças de
softwares da
plataforma qiBuilder

Alta

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

jan/19

R$1.500,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$260,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$50.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$40.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

CPRA

CPRA

CPRA

CPRA

CPRA

CPRA

DG

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

Padronizar o
Arquivo do Campus
material de consumo: conforme Instrução
Caixa Arquivo na cor
Normativa nº 02
azul. Aplicação
CGPA/IFS que
Arquivamento de
estabelece a
Documentos.
padronização dos
procedimentos de
Arquivo

Não possui esse Não atender o padrão
material na cor azul, estabelecido pela IN
especificada pela IN,
nº 02/CGPA/IFS
para ser utilizada na
ocasionando
organização do
futuramente um
Arquivo Central do
desperdício de
Campus
material e retrabalho

Não possui esse
Material necessário
material para
para auxiliar no
auxiliar na análise e
trabalho técnico do
identificação do
arquivo
conteúdo dos
Documentos.

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

Material necessário
Trincha cerdas macias para o tratamento
tamanho 02
técnico dos Arquivos
da Instituição.

Não possui esse
material para ser
utilizada na
higienização do
Acervo.

Não realização do
tratamento técnico

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

Material necessário
para o tratamento
técnico dos Arquivos
da Instituição
(Conservação do
Documento)

Não possui esse
material para ser
utilizada na
Organização e
Conservação do
Acervo.

Não realização das
atividades do setor.

C

Grampo trilho
MATERIAL DE CONSUMO
encadernador, material
E PERMANENTE
plástico, para 200
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)
folhas.

Material necessário
para a Guarda e
Conservação dos
Processos da
Instituição.

Não possui esse
material para ser
utilizada na
Organização e
Conservação do
Acervo.

Comprometimento da
durabilidade dos
Processos
Institucionais.

Não possui esse
material para ser
utilizada na
higienização do
Acervo.

Não realização da
higienização do
Acervo de forma
adequada.

A ata de eventos
existente não está
mais vigente.

Inviabilidade de
realização das
atividades oficiais de
integração.

I

C

Lupa 100mm de
Diâmetro

Clipe tamanho 03,
material plástico.

ELETRODOMÉSTICO

Aspirador de pó
portátil, pó e água.

Material necessário
para o tratamento
técnico dos Arquivos
da Instituição.

SERVIÇO DE EVENTOS

Contratação de
empresa de eventos

Fornecer suporte
para realização dos
eventos oficiais do
Campus.

Dificuldades na
realização dessa
atividade

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

mar/19

mar/19

mar/19

mar/19

mar/19

Alta

mar/19

Média

2º Trimestre de
2019

R$8.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Acondicionamento
dos documentos dos
Arquivos Setoriais e
Central.

R$40,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Tratamento técnico
dos Arquivos do
Campus.

R$60,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Tratamento técnico
dos Arquivos do
Campus.

R$400,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Tratamento técnico
dos Arquivos do
Campus.

R$360,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Tratamento técnico
dos Arquivos do
Campus.

R$140,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO:
Tratamento técnico
dos Arquivos do
Campus.

R$200.000,00

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Promover
ações para
educação inclusiva e
diversidade

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

DG

GADM/COPLA
N

GADM/COPLA
N

GADM/CAM

GADM/CCOM

GADM/COPLA
N

I

C

MOBILIÁRIO

Aquisição de
mobiliários

Aquisição de carimbos
MATERIAL DE CONSUMO
para servidores do
(CARIMBOS)
campus

Assegurar maior
conforto e
Alguns móveis estão
disponibilidade de
em mau estado e
mais lugares para
outros são
acomodação da
insuficientes para
crescente
atendimento da
comunidade
crescente demanda
acadêmica

Inviabilidade de
acomodação
confortável da
crescente demanda

Identificação de
assinaturas e
funções dos
servidores em
documentos oficiais

Escassez e
solicitação
frequente

Dificuldade no
andamento dos
processos

Gerar economia nos
gastos com energia
elétrica no Campus

Não há o
equipamento no
campus ficando
somente os
servidores
responsáveis por
desligar os
equipamentos

Sobrecarga do sistema
elétrico da unidade
por conta do maior
uso durante as
estações mais quentes

I

MATERIAL DE CONSUMO
(TIMER PARA AR
CONDICIONADO)

C

Equipamento com
Equipamento de
prazo de validade
Em caso de ocorrer
importante
vencido, bem como
Aquisição de recarga e
incêndio perder parte
MATERIAL DE PREVENÇÃO
prevenção sendo necessidade de mais
manutenção de
da estrutura física e
À INCÊNDIO
alvo de fiscalização unidades, conforme
extintores
risco de perda de
de órgãos
Relatório de
vidas
reguladores
Segurança do
Trabalho do IFS

C

Sinalização de
Ambientes

Apenas alguns
Dificuldades em
setores possuem
localização dos
sinalização e no
Fora dos padrões da setores e no caso de
tocante à sinalização
instituição e da
pessoas com
acessível não há.
legislação vigente
necessidades
Além disso, ainda
especiais inviáveis o
não há identificação
acesso a instituição
geral do Campus

Toldos para
Estacionamento

Não há cobertura
Exposição às
para veículos e com
intempéries e demais
Atualmente, não há
os toldos
riscos de exposição de
cobertura para
proporcionarão
veículos, inclusive
veículos
proteção aos
oficiais, ao ambiente
mesmos
externo

I

MATERIAL DE
SINALIZAÇÃO

MATERIAL PERMANENTE
(TOLDOS)

Timer para ar
condicionado

Média

Alto

Médio

Alto

Alto

Médio

2º Trimestre de
2019

30.03.2019

31.10.2019

30.04.2019

30.05.2019

30.11.2019

R$

PDA 2018– PLANO
DE AÇÃO: Viabilizar
e adequar a
60.500,00
estrutura física
objetivando atender
as demandas do
campus

R$ 1.500,00

OE11 – Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais

R$ 10.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$ 6.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$ 37.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$ 31.900,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

GADM/CCOM

GADM/COPLA
N

GADM/COTRA
NS

GAI/COSE

A maioria das
pessoas da cidade e
Não há clareza na
Aquisição de material
cidades
Falta da consolidação
imagem/marca
de audiovisual para o circunvizinhas não
da marca IFS/Campus
institucional perante
IFS/Campus Lagarto
reconhece o
Lagarto
a sociedade local
IFS/Campus Lagarto,
somente UNED

C

MATERIAL AUDIOVISUAL

I

O tempo de vida útil Divisórias fora do
das divisórias
padrão, desgaste
Aquisição e instalação
existentes já foi
temporal e
PERSIANAS E DIVISÓRIAS de persianas, cortinas e depreciado. Além comprometimento
divisórias
disso, haverá uma
das atividades
melhor organização
funcionais da
e divisão dos setores
unidade

No caso de
atendimento que
necessita de sigilo
profissional. A não
aquisição
compromete
consideravelmente

Médio

C

A frota atual de
veículos está
defasada,
SERVIÇO SEM MÃO DE
Contratação de
comprometida.
OBRA EXCLUSIVA
serviços de Locação de Além disso, o gasto
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS)
veículos
com manutenção e
combustível é alto.
Menos contratos
para gerenciamento

Comprometimento
dos serviços
administrativos e de
ensino que utilizam
veículos: visitas
técnicas, a exemplo.

Médio

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(MANUTENÇÕES EQUIP.
MÉDICOS
ODONTOLÓGICOS)

Contratação de
empresa para
manutenção de
equipamentos médicoodontológicos

Manter os
equipamentos do
setor médicoodontológico em
pleno
funcionamento.

GADM

I

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SISTEMAS CFTV)

LAGARTO

GEN

I

MATERIAL DE CONSUMO

Aquisição de material

Promover a

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (COSE)

Aquisição de material
de consumo médico,
odontológico e da
enfermagem

Promover
atendimento de
saúde aos alunos

GAI/COSE

C

Há equipamentos
Deixar de ofertar o
que já passaram da
serviço de
garantia e que estão
atendimento
precisando de
odontológico à
manutenção/reparo
comunidade discente
s para funcionar

Contratação de
Promover mais um
Não há serviço
serviços de aquisição, meio de segurança à
dessa natureza no
instalação e
comunidade do
Campus Lagarto
manutenção de CFTV
Campus

LAGARTO

LAGARTO

Frota de veículos
defasada,
depreciada e alto
custo de
manutenção
veicular.

Comprometimento
moderado da
segurança de uma
forma geral

Há desgaste ou falta Comprometimento do
Deixar de ofertar o
serviço de
Escassez desses
atendimento médico,
recursos
odontológico e da
enfermagem

Alto

Alto

R$ 12.000,00

OE04 - Desenvolver
ações e
instrumentos de
marketing
institucional

30.08.2019

R$ 72.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

30.08.2019

R$ 31.000,00

OE – Fomentar boas
práticas de
governança e gestão

R$ 8.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

30.10.2019

30.04.2019

Médio

30.08.2019

R$ 58.000,00

Alto

30.05.2019

R$ 35.000,00

Alto

Primeiro semestre
de 2019

R$29.021,96

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas
OE10 – Adequar e
OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

LAGARTO

LAGARTO

LAGARTO

GAI/COSE

Laboratórios e
Setores
administrativo
s

GAI/GEN

I

I

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (COSE)

AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO

Aquisição de material
permanente médico,
odontológico e da
enfermagem

Promover
atendimento de
saúde aos alunos

Realizar a
substituição dos
aparelhos antigos,
com alto consumo
de energia, por
equipamentos mais
novos, conforme
Aquisição de aparelhos
classificação
de ar-condicionado
energética proposta
para diversos setores
pelo
do Campus
INMETRO/PROCEL.
Tal medida visa à
promoção da
sustentabilidade.
(70 aparelhos de
30.000 BTUs em
média)

SERVIÇO SEM MÃO DE
Isolamento acústico
OBRA EXCLUSIVA
para sala de
(ISOLAMENTO ACÚSTICO) atendimento ao aluno

Deixar de ofertar o
Falta de
serviço de
equipamentos para atendimento médico,
melhorar a oferta
odontológico e da
enfermagem

A maioria dos
aparelhos
condicionadores do
campus, cerca de
Alto consumo de
70%, está obsoleta,
energia e sobrecarga
em
das instalações
desconformidade
elétricas do Campus .
com os critérios de
eficiência energética
propostos pelo
INMETRO/PROCEL

Não há isolamento
acústico no local
Os locais destinados
reservado para
Não garantia da
a esse serviço não
atender aos alunos
privacidade de
são apropriados,
quando há
assuntos de interesse
apenas possuem
necessidade de
particular dos
divisórias em estado
intervenção
envolvidos
obsoleto
psicossocial e
pedagógica

Alto

Médio

Médio

Primeiro semestre
de 2019

Segundo semestre
de 2019

Segundo semestre
de 2019

R$15.180,20

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$210.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

R$15.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

CAMPUS

PROPRIÁ

PROPRIÁ

SETOR

GEN/COINF

GEN/COINF

CUSTEIO (C) /
INVESTIMENTO (I)

C

I

CATEGORIA DO OBJETO

OBJETO DA
CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA
PARA A
CONTRATAÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL
DA UNIDADE EM
RELAÇÃO AO
OBJETO

RISCOS: PRINCIPAL
AMEAÇA ENVOLVIDA
CASO NÃO SEJA
CONTRATADO

GRAU DE
PRIORIDADE DA
CONTRATAÇÃO

DATA ESTIMADA
VALOR ESTIMADO
PARA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
DO ITEM
(ANUAL)

ALINHAMENTO
COM
PLANEJAMENTO

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(MANUTENÇÃO E
SUPORTE)

Material utilizados
nas disciplinas do
curso de
manutenção de
computadores. São
utilizados nos
laboratórios
práticos para que os
discentes do curso
Aquisição de material possam vivenciar na
de consumo para aulas
prática a
práticas do campus
experiência de
Propriá.
realizarem a
manutenção
preventiva e
corretiva de
equipamentos de
computação,
principalmente
computadores,
gerando um ganho
no aprendizado.

Como o objeto da
contratação é
referente a diversos
itens, alguns o
Impacto gravíssimo:
campus possui
pois as aulas práticas
outros não.
serão diretamente
Entretanto, são de
afetadas se o material
fundamental
não for adquirido.
importância para as
aulas práticas dos
cursos existentes no
campus.

Alto

Dezembro de 2018

R$ 68.730,00

Oe20 - potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(MANUTENÇÃO E
SUPORTE)

Equipamentos
utilizados nas
disciplinas do curso
de manutenção de
computadores e
redes de
Aquisição de material computadores. São
de consumo e
utilizados nos
permanente para aulas
laboratórios
práticas do campus práticos para que os
Propriá.
discentes do curso
possam vivenciar na
prática a
experiência de
implementarem e
testarem uma rede
física.

Como o objeto da
contratação é
referente a diversos
itens, alguns o
Impacto gravíssimo:
campus possui
pois as aulas práticas
outros não.
serão diretamente
Entretanto, são de
afetadas se o material
fundamental
não for adquirido.
importância para as
aulas práticas dos
cursos existentes no
campus.

Alto

Dezembro de 2018

R$ 8.900,00

Oe20 - potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

GEN/COINF

CTI/DG

CTI/DG

CTI/DG

CTI/DG

I

I

I

I

I

ELETROELETRÔNICOS

Impacto baixíssimo:
O item é solicitado
Pois a área de
Aquisição de
PROPICIAR MELHOR para complementar
convivência é utilizada
equipamento para área CONVIVÊNCIA DOS
a área de
de diversas formas,
de convivência (TVs,
SERVIDORES DO
convivência dos
sendo o objeto
afins...)
CAMPUS
servidores do
pretendido apenas
campus.
um complemento.

TIC

Assegurar e
sustentar a
O material solicitado
continuidade dos
pela CTI visa
Aquisição de material
presentes e futuros
abranger sob
de informática para as
laboratórios de
diversos aspectos as
demandas gerais do
informática no
áreas acadêmica e
campus Propriá.
campus Propriá,
administrativa do
assim como toda
campus.
área administrativa.

TIC

Impacto médio: Pois o
Assegurar e
O material solicitado
atual notebook supri a
sustentar a
pela CTI visa
Aquisição de material
necessidade,
continuidade dos
abranger sob
de informática para as
entretanto não existe
presentes trabalhos diversos aspectos as
demandas gerais do
nenhum de reserva e
das coordenações e áreas acadêmica e
campus Propriá.
em breve o mesmo
área acadêmica do administrativa do
precisará ser
Campus Propriá.
campus.
substituido.

TIC

Aquisição de material
de informática para as
demandas gerais do
campus Propriá.

O wifi do campus
Propriá visa
abranger todo o
Campus.

Impacto grave: Pois é
necessário a compra
continuada de
computadores para
manutenção dos
labotarórios e das
áreas administrativas.

O material solicitado Impacto médio: Pois é
pela CTI visa
necessário a compra
abranger sob
continuada de
diversos aspectos as equipamentos para as
áreas acadêmica e
áreas acadêmica e
administrativa do
administrativa do
campus.
campus.

Assegurar e
sustentar a
O material solicitado Impacto médio: Pois é
continuidade dos
pela CTI visa
necessário a compra
Aquisição de material
presentes e futuros
abranger sob
continuada de
MATERIAL DE CONSUMO de informática para as
laboratórios de
diversos aspectos as equipamentos para as
(REDES - TI)
demandas gerais do
informática no
áreas acadêmica e
áreas acadêmica e
campus Propriá.
campus Propriá,
administrativa do
administrativa do
assim como toda
campus.
campus.
área administrativa.

Baixa

Alta

Média

Média

Média

Não há previsão

Dezembro de 2018

Junho de 2019

Fevereiro de 2019

Fevereiro de 2019

R$2.000,00

OE03 - Promover a
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e da
qualidade de vida.

R$225.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$24.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$12.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$13.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

CTI/DG

CTI/DG

GADM/ CADM

GADM/ CADM

I

I

C

C

Assegurar e
sustentar os
serviços providos
pelo CPD Campus
Propriá

O material solicitado Impacto médio: Pois é
pela CTI visa
necessário a compra
abranger sob
continuada de
diversos aspectos as equipamentos para as
áreas acadêmica e
áreas acadêmica e
administrativa do
administrativa do
campus.
campus.

TIC

Aquisição de material
de informática para as
demandas gerais do
campus Propriá.

TIC

Assegurar e
sustentar a
O material solicitado Impacto médio: Pois é
continuidade dos
pela CTI visa
necessário a compra
Aquisição de material
presentes e futuros
abranger sob
continuada de
de informática para as
laboratórios de
diversos aspectos as equipamentos para as
demandas gerais do
informática no
áreas acadêmica e
áreas acadêmica e
campus Propriá.
campus Propriá,
administrativa do
administrativa do
assim como toda
campus.
campus.
área administrativa.

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(LIMPEZA)

Impacto grave: A
Assegurar a
Contratos vigentes, prestação do serviço
continuidade do
mas que precisam
de limpeza é uma
desenvolvimento do
ser renovados para atividade que ausente
Ensino e da
Prestação do serviço de
suporte as
impacta diretamente
Administração e
limpeza
atividades
na execução de todas
demais atividades
administrativas e
as outras atividades
desempenhadas
educacionais do
do campus, sendo
pelo IFS/Campus
campus.
essencial sua
Propriá.
manutenção.

Prestação de serviços
de manutenção
preventiva, corretiva e
SERVIÇO COM/SEM MÃO instalação com insumos
DE OBRA EXCLUSIVA
por conta da
(MANUTENÇÃO DE AR
contratada, nos
CONDICIONADO)
aparelhos
condicionadores de ar
e bebedouros do
IFS/Campus Propriá

Prevenir e ou
Os contratos
corrigir defeitos que pretendidos visam
porventura possam
melhorar a
Impacto grave: Pois a
ocorrer nos
manutenção das
manutenção é
equipamentos de
instalações e
necessária às
refrigeração de ar e equipamentos do
instalações e
bebedouros
campus.
equipamentos do
localizados no
Atualmente o
campus.
campus do
campus não possui
IFS/Campus Propriá. estes contratos.

Média

Média

Fevereiro de 2019

Fevereiro de 2019

Alta

Janeiro de 2019

Alta

Urgente, sobretudo
a manutenção dos
condicionadores de
ar.

R$15.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$40.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$90.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$25.984,36

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

GADM/ CADM

GADM/ CADM

GADM/
CADM

CTI

C

Os contratos
Necessidade de
pretendidos visam
execução de
melhorar a
Impacto grave: Pois a
serviços de
Contratação de
manutenção das
manutenção é
SERVIÇO COM MÃO DE
manutenção
serviços de Apoio
instalações e
necessária às
OBRA EXCLUSIVA (APOIO
hidráulica, elétrica,
Administrativo
equipamentos do
instalações e
ADMINISTRATIVO)
mecânica, pinturas,
(Manutenção Predial).
campus.
equipamentos do
dentre outros no
Atualmente o
campus.
prédio do
campus não possui
IFS/Campus Propriá.
estes contratos.

C

AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL (COM E SEM
VASILHAME)

Necessidade de
O material solicitado Impacto grave: Pois a
preservar o
visa melhorar as
falta de água mineral
consumo diário de
condições de
pode impactar
Contratação de
água mineral por
trabalho dos
diretamente na
empresa fornecedora parte dos servidores
servidores do
execução dos
de água mineral.
técnicos
campus. O contrato
servidores
adminsitartivos e
atual é até o fim do
administrativos e
docentes do
exercício.
acadêmicos.
IFS/Campus Propriá.

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(VIGILÂNCIA)

Necessidade de
Prestação de serviços
garantir a
de vigilância armada
integridade física e
diurna e noturna, e
patrimonial de
segurança patrimonial
pessoas e dos bens
da sede provisória.
públicos.

C

C

Contrato vigente,
mas que precisam
ser renovados para
Impacto gravíssimo:
suporte as
Suspensão do serviço
atividades
contratado.
administrativas e
educacionais do
campus.

Assegurar a
Contratos vigentes,
Prestação do serviço de continuidade da
mas que precisam
links dedicados de
prestação dos
ser renovados para
SERVIÇO SEM MÃO DE
Impacto gravíssimo:
internet, de forma
serviços de internet
suporte as
OBRA EXCLUSIVA (LINK DE
Suspensão do serviço
contínua para atender que são destinados
atividades
INTERNET E TELEFONIA)
contratado.
às necessidades do
aos alunos e
administrativas e
IFS/Campus Propriá servidores Técnicos
educacionais do
Administrativos
campus.

Alta

Alta

Alta

Alta

Urgente, sobretudo
a manutenção dos
condicionadores de
ar.

Janeiro de 2019

Janeiro de 2019

Diferentes períodos
de 2019

R$42.121,43

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$4.025,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$210.483,12

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$51.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

CM

CTI

GADM/
CADM

GADM/
CADM

C

C

C

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Atender às
Contratação de
Contratos vigentes,
necessidades da
empresa especializada
mas que precisam
frota de veículos do
na prestação, de forma
ser renovados para
Instituto Federal de
Impacto gravíssimo:
contínua, de serviços
suporte as
Sergipe - Campus
Suspensão do serviço
de gerenciamento de
atividades
Propriá com
contratado.
manutenção
administrativas e
fornecimento de
preventiva e corretiva
educacionais do
peças e demais
de veículos
campus.
serviços.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(OUTSOURCING)

Contratação de
serviços de Outsourcing
de impressão
compreendendo a
cessão de direito de
uso de equipamentos
multifuncionais,
incluindo a prestação
de serviços de
manutenção
preventiva e corretiva.

INEXIGIBILIDADE
(CORREIOS)

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Assegurar a
continuidade da
prestação de
serviços de
outsourcing de
impressão no
Campus Propriá

Contratos vigentes,
mas que precisam
ser renovados para
Impacto gravíssimo:
suporte as
Suspensão do serviço
atividades
contratado.
administrativas e
educacionais do
campus.

Contratos vigentes,
mas que precisam
Prestação, pela ECT, de
Garantir a
ser renovados para
serviços e venda de
Impacto gravíssimo:
continuidade do
suporte as
produtos, que atendam
Suspensão do serviço
serviço postal no
atividades
às necessidades da
contratado.
IFS/Campus Propriá administrativas e
CONTRATANTE.
educacionais do
campus.
Contratação de
empresa especializada
para prestação de
serviço de
gerenciamento de frota
com abastecimento por
meio de rede
credenciada

Atender às
Contratos vigentes,
necessidades da
mas que precisam
sede provisória do ser renovados para
Impacto gravíssimo:
Campus Propriá no
suporte as
Suspensão do serviço
que se refere ao
atividades
contratado.
abastecimento de
administrativas e
combustível para o
educacionais do
veículo oficial.
campus.

Alta

Alta

Alta

Alta

Janeiro de 2019

Janeiro de 2019

Janeiro de 2019

Janeiro de 2019

R$10.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$6.210,48

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$6.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$11.443,08

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

COTRANS

GADM/
CADM

COALP

COALP

Contratação de
Necessidade de se Contratos vigentes,
serviços continuados
contratar Motorista, mas que precisam
de Motorista para
a fim de conduzir o ser renovados para
conduzir o veículo
Impacto gravíssimo:
veículo oficial da
suporte as
oficial da Instituição
Suspensão do serviço
Instituição no
atividades
nas dependências do
contratado.
transporte de
administrativas e
Instituto Federal de
alunos, servidores e educacionais do
Sergipe – Campus
material.
campus.
Propriá.

C

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA (APOIO
ADMINISTRATIVO)

C

Assegurar a
continuidade do
Contratos vigentes,
Locação de imóvel para desenvolvimento do
mas que precisam
abrigar
Ensino e demais
ser renovados para
temporariamente as
atividades
Impacto gravíssimo:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
suporte as
instalações do Campus desempenhadas
Suspensão do serviço
(LOCAÇÃO DE IMÓVEIS)
atividades
Propriá (sede
pelo IFS/Campus,
contratado.
administrativas e
provisória) do Instituto tendo em vista que
educacionais do
Federal de Sergipe.
sede definitiva
campus.
encontra-se em
construção.

I

C

MATERIAL PARA COPA /
COZINHA

MATERIAL PARA COPA /
COZINHA

Aquisição de material
de copa e cozinha.

A aquisição do
material será
relevante para
complementar a
copa do campus.

Impacto médio: Pois
Campus não possui
apesar de não urgente
os objetos em
são muitos materiais
questão.
de necessidade diária.

Aquisição de material
de copa e cozinha.

A aquisição do
material em
questão é de
fundamental
importância para
realização das
atividades
administrativas do
Campus Propriá.

Impacto médio: Pois
Campusnão possui
apesar de não urgente
os objetos em
são muitos materiais
questão.
de necessidade diária.

Alta

Alta

Média

Média

Janeiro de 2019

Janeiro de 2019

Diferentes períodos
de 2019

Diferentes períodos
de 2019

R$70.997,52

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$132.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$590,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$5.147,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

PROPRIÁ

PROPRIÁ

COAE

COALP

C

C

MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Aquisição de material
destinado aos alunos
do campus.

Aquisição de material
de expediente para as
MATERIAL DE EXPEDIENTE
rotinas administrativas
do campus.

A aquisição do
material em
questão é de
fundamental
importância para
realização das
atividades
acadâmicas do
Campus Propriá.

Como o objeto da
contratação é
referente a diversos
itens, alguns o
Não fornecer os meios
campus possui
necessários ao
outros não.
aprendizado e
Entretanto, são de
retenção dos
fundamental
discentes.
importância para
apoio aos discentes
do campus.

Como o objeto da
contratação é
A aquisição do
referente a diversos
material em
itens, alguns o
questão é de
Não fornecer os meios
campus possui
fundamental
necessários ao
outros não.
importância para
desenvolvimento das
Entretanto, são de
realização das
atividades
fundamental
atividades
administrativas.
importância para
administrativas do
desenvolvimento
Campus Propriá.
das atividades do
campus.

Alta

Média / Alta

Setembro 2019

Diferentes períodos
de 2019

R$7.030,00

OE12 - Reduzir
barreiras educativas
através de políticas
inclusivas.

R$11.086,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

COINF

COALP

COINF

C

I

I

Aquisição de material
MATERIAL DE CONSUMO de expediente para as
E PERMANENTE (SALA DE rotinas administrativas
AULA)
do campus (ex: pincel
para quadro branco...)

Material e
equipamentos
utilizados nas
disciplinas do curso
de manutenção de
computadores. São
Como o objeto da
utilizados nos
contratação é
laboratórios
referente a diversos
práticos para que os
itens, alguns o
discentes do curso
Não fornecer os meios
campus possui
possam vivenciar na
necessários ao
outros não.
prática a
desenvolvimento das
Entretanto, são de
experiência de
atividades
fundamental
realizarem a
administrativas.
importância para
manutenção
desenvolvimento
preventiva e
das atividades do
corretiva de
campus.
equipamentos de
computação,
principalmente
computadores,
gerando um ganho
no aprendizado
A aquisição do
material em
questão é de
fundamental
importância para
realização das
atividades do
campus Propriá.

Os objetos são de
fundamental
importância para
desenvolvimento
das atividades do
campus.

Não fornecer os meios
necessários ao
desenvolvimento das
atividades
administrativas.

MOBILIÁRIO

Aquisição de bens para
as rotinas do campus.
(MOBILIÁRIO)

MOBILIÁRIO

Como o objeto da
contratação é
DEVIDO AO NOVO referente a diversos
LAYOUT DOS
itens, alguns o
Aquisição de material
Não fornecer os meios
LABORATÓRIOS. E
campus possui
de expediente e
necessários ao
POR NECESSIDADE
outros não.
permanente para as
desenvolvimento das
DE SUBSTITUIÇÃO Entretanto, são de
rotinas administrativas
atividades
DAS CADEIRAS
fundamental
do campus.
administrativas.
ATUAIS, EVITANDO importância para
ACIDENTES.
desenvolvimento
das atividades do
campus.

Médio/alto

Médio/alto

Média / Alta

Diferentes períodos
de 2019

Diferentes períodos
de 2019

Diferentes períodos
de 2019

R$ 1.545,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

R$ 7.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção das
atividades do
campus.

R$37.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

COINF

CM

CADM

DG

I

MOBILIÁRIO

Como o objeto da
MESA PARA USO
contratação é
NOS
referente a diversos
LABORATÓRIOS,
itens, alguns o
Aquisição de material
PARA SERVIR DE
Não fornecer os meios
campus possui
de expediente e
BANCADA PARA OS
necessários ao
outros não.
permanente para as
COMPUTADORES.
desenvolvimento das
Entretanto, são de
rotinas administrativas IMPORTANTE NA
atividades
fundamental
do campus.
ORGANIZAÇÃO DO
administrativas.
importância para
ESPAÇO E MELHOR
desenvolvimento
DISTRIBUIÇÃO DOS
das atividades do
COMPUTADORES.
campus.
A aquisição do
material em
questão é de
fundamental
importância para
realização das
atividades de
manutenção do
Campus Propriá.

Não fornecer os meios
Campus não possui
necessários ao
os objetos em
desenvolvimento das
questão.
atividades de
manutenção.

C

MATERIAL DE
Aquisição de material
MANUTENÇÃO E PINTURA para manutenção do
PREDIAL
campus.

C

Devido à
rotatividade de
servidores, bem
O Campus possui a
como das mudanças
MATERIAL DE CONSUMO
maioria dos
Aquisição de Carimbos existentes entre os
(CARIMBOS)
materiais em
cargos se faz
questão.
necessária à
atualização dos
carimbos.

C

MATERIAL GRÁFICO E
DIVULGAÇÃO

Aquisição de material
de divulgação

Impacto baixo: A
última compra
contemplou a maior
parte da demanda.

A aquisição do
material em
questão é de
Não fornecer os meios
fundamental
necessários ao
O Campus não
importância para
desenvolvimento das
possui os materiais
realização das
atividades de
em questão.
atividades de
divulgação dos
divulgação dos
processos seletivos.
processos seletivos
do campus Propriá.

Média / Alta

Diferentes períodos
de 2019

R$30.000,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

Alta

Setembro 2019

R$3.272,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção do
campus.

Baixo

Outubro 2019

R$ 1.000,00

Não se aplica
diretamente, mas
colabora para
gestão processual.

R$ 7.500,00

OE04 – Desenvolver
ações e
instrumentos de
comunicação e
marketing social

Médio

Junho 2019

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

CM

CM

GADM

ASCOM

ASCOM

ASCOM

C

MATERIAL HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E
FERRAMENTAS

Aquisição de material
hidráulico, elétrico e
ferramentas.

O material servirá
de base para
realização de
pequenos reparos
na estrutura do
campus.

O campus possui
apenas alguns dos
materiais
necessários à
realização dos
reparos.

Impacto médio: A
estrutura do campus
necessita de
pequenos reparos.

Médio

Outubro 2019

R$ 10.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

C

Os extintores do
campus, assim como
a maioria, possuem
O material é
validade de um ano,
Aquisição de recarga e imprescindível para
Impacto grave: Uma
MATERIAL DE PREVENÇÃO
desta forma a
manutenção de
segurança da
vez que trata de item
À INCÊNDIO
manutenção nos
extintores
comunidade
de segurança
diversos níveis de
acadêmica.
segurança deve ser
realizada
anualmente.

Alto

Andamento Glória

R$ 2.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas

C

Aquisição de placa de
sinalização de
ambientes

O material é
importante para
Impacto baixo: A falta
sinalização dos
O campus não
não impactará em
diversos ambientes possui os materiais
demasia no
administrativos e
em questão.
desenvolvimento das
acadêmicos do
atividades.
campus.

Baixo

Junho 2019

R$ 1.000,00

Não se aplica
diretamente.

Impacto médio: O
O campus não
campus precisa dos
possui os materiais
materiais para
em questão.
melhoria da realização
dos eventos.

Médio

Dezembro 2019

R$ 10.000,00

Não se aplica
diretamente.

Impacto baixo: A falta
O campus não
não impactará em
possui os materiais
demasia no
em questão.
desenvolvimento das
atividades.

Baixo

Setembro 2019

R$ 5.000,00

Não se aplica
diretamente.

Impacto médio: O
campus precisa dos
materiais para
melhoria da realização
dos eventos.

Médio

Junho 2019

R$ 20.000,00

Não se aplica
diretamente.

MATERIAL DE
SINALIZAÇÃO

I

MATERIAL AUDIOVISUAL

Aquisição de material
audiovisual

O material é
importante para
ações e eventos
realizados pelo
campus, sobretudo
com a utilização do
auditório.

C

MATERIAL
PERSONALIZADO

Aquisição de material
personalizado em geral

O material é
importante para
ações e eventos
realizados pelo
campus.

C

SERVIÇO DE EVENTOS

O serviço é
imprescindível para
realização dos
Prestação de serviço de
diversos eventos
evento
que ocorrem ao
longo do ano no
campus

O campus não
possui ata em
questão.

PROPRIÁ

COC/GADM

C

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(VIGILÂNCIA)

PROPRIÁ

GADM

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

PROPRIÁ

COTRANS

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO VEICULAR)

PROPRIÁ

PROPRIÁ

GADM

GADM

I

C

AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO

CAPACITAÇÃO

Contratação de serviço
de vigilância

A vigilância
patrimonial é
imperiosa ao
controle
patrimonial.

Contratação de
empresa para serviço
de agenciamento de
viagens

Com o fim da
aquisição direta se
faz necessário a
contratação de
empresa
especializada em
agenciamento de
viagens

O campus não
possui o contrato
em questão.

Impacto grave: pois o
campus não possui
contrato de compra
de passagens aéreas

Grave

Contratação de
Visando proteger a
empresa para
frota veicular do
prestação de serviço de
campus.
seguro veicular

O campus não
possui o contrato
em questão.

Impacto grave: pois o
campus não possui
contrato de seguro.

Grave

O campus não
possui ata em
questão.

Impacto grave: caso
algum aparelho se
danifique e não seja
possível a
manutenção.

Aquisição de
condicionadores de ar

Contratação de
empresa para
capacitação dos
servidores.

Visando trocar os
atuais aparelhos
caso não precise e
ampliação dos
ambientes
climatizados.

O campus possui Impacto Gravíssimo: A
contrato que vence interrupção do serviço
em novembro e não
poderá acarretar
poderá ser
enormes prejuízos ao
renovado.
patrimônio público.

O campus em 2018
capacitou servidores
interna e
externamente,
Impacto grave: pois o
entretanto com
campus precisa
cursos de escolas de
Capacitar o servidor
capacitar os
governo sem taxa
é fundamental para
servidores no
de inscrição. Para
execução das
exercício de suas
2019 pretende-se
atividades.
atividades, tornando o
realizar algumas
serviço público mais
capacitações em
eficiente.
áreas específicas,
não contempladas
pelas escolas de
governo.

Grave

Grave

Grave

R$ 68.997,5

Não se aplica
diretamente.

Urgente

R$ 30.000,00

OE02 – ampliar as
atividades de
capacitação dos
servidores visando
áreas de prioridades
e mapeamento das
competências.

Urgente

R$ 7.500,00

Não se aplica
diretamente.

R$ 50.000,00

OE03 – promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e
qualidade de vida.

R$ 10.000,00

OE02 – ampliar as
atividades de
capacitação dos
servidores visando
áreas de prioridades
e mapeamento das
competências.

Novembro 2019

Junho

Março

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

GADM

GADM

GADM

GADM

GADM

Garantir a
Contratos vigentes,
continuidade do
que garante a
Serviço essencial para
serviço de
publicidade dos atos
publicidade aos atos
comunicação oficial da Administração
oficiais do campus.
para o IFS/Campus Pública exigidos na
Propriá.
legislação

Impacto grave: não
cumprimento da
legislação vigente

Grave

Diferentes períodos
de 2019

R$ 5.000,00

C

Contratos vigentes,
Prestação de serviços
Garantir a
mas que precisam
de Abastecimento de
continuidade do
ser renovados para
água nas dependências
Impacto gravíssimo:
INEXIGIBILIDADE (ÁGUA E
serviço de
suporte as
da sede provisória para
Suspensão do serviço
ESGOTO)
abastecimento de
atividades
continuidade das
contratado.
água no
administrativas e
atividades acadêmicas
IFS/Campus Propriá. educacionais do
e administrativas.
campus.

Alta

Diferentes períodos
de 2019

R$ 24.000,00

C

DISPENSA DE LICITAÇÃO
(ENERGIA ELÉTRICA)

Contratos vigentes,
Prestação de serviços
mas que precisam
de Energia Elétrica nas
Garantir a
ser renovados para
dependências da sede
continuidade do
Impacto gravíssimo:
suporte as
provisória para
serviço de Energia
Suspensão do serviço
atividades
continuidade das
Elétrica no
contratado.
administrativas e
atividades acadêmicas IFS/Campus Propriá.
educacionais do
e administrativas.
campus.

Alta

Diferentes períodos
de 2019

R$ 72.000,00

C

Contratação de
Necessidade de
serviços de Auxiliar de
execução de
Campo, mais
serviços de auxiliar
SERVIÇO SEM MÃO DE
especificamente
de campo para
OBRA EXCLUSIVA
voltados para
manutenção nas
(MANUTENÇÃO DA OBRA
Manutenção das
dependências da
DO CAMPUS PROPRIÁ)
demandas existentes
obra onde será o
nas dependências das
prédio definitivo do
futuras instalações do
IFS/Campus Propriá.
campus Propriá.

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(MANUTENÇÃO DA OBRA
DO CAMPUS PROPRIÁ)

C

INEXIGIBILIDADE(D.O.U.)

contratar trator de
pneu traçado com
roçadeira e arado,
sendo a locação por
hora.

O serviço visa atuar
com trator por
locação de horas na
sede onde será o
IFS/C.Propriá.

O campus não
possui o contrato
em questão.

Impacto grave: pois o
campus não possui
contrato de seguro.

R$ 42.121,43

Não se aplica
diretamente.

O campus não
possui o contrato
em questão.

Impacto grave: pois o
campus não possui
contrato de seguro.

R$ 20.000,00

Não se aplica
diretamente.

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

PROPRIÁ

CM

GADM

GADM

CM

I

I

I

C

MATERIAL DE LIMPEZA

ELETROELETRÔNICOS

ELETRODOMÉSTICO

MATERIAL DE LIMPEZA

Aquisição de
equipamento para
limpeza do campus.

A aquisição do
material em
Não fornecer os meios
questão é de
necessários ao
fundamental
Campus não possui
desenvolvimento das
importância para
os objetos em
atividades de
realização das
questão.
manutenção e
atividades de
limpeza.
limpeza do campus
Propriá

Aquisição de material
permanente
(eletroeletrônicos)

Visando melhorar e
substituir os
materiais
permanentes
existentes.

Aquisição de material
permanente
(eletrodomésticos)

Visando melhorar e
substituir os
materiais
permanentes
existentes.

Campus possui
alguns objetos em
questão.

Impacto grave: caso
algum aparelho se
danifique e não seja
possível a
manutenção.

Campus possui
alguns objetos em
questão.

Impacto grave: caso
algum aparelho se
danifique e não seja
possível a
manutenção.

Como o objeto da
contratação é
A aquisição do
referente a diversos
material em
itens, alguns o
Não fornecer os meios
questão é de
campus possui
necessários ao
Aquisição de material e
fundamental
outros não.
desenvolvimento das
equipamento de
importância para
Entretanto, são de
atividades de
limpeza para o campus.
realização das
fundamental
manutenção e
atividades de
importância para
limpeza.
limpeza do Campus
desenvolvimento
Propriá.
das atividades de
limpeza do campus.

Médio

Grave

Grave

Média / Alta

Junho/2019

Junho/2019

Junho/2019

Diferentes períodos
de 2019

R$ 590,00

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção e
limpeza do campus.

R$ 25.000,00

OE03 – promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e
qualidade de vida.

R$ 25.000,00

OE03 – promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e
qualidade de vida.

R$11.544,68

Não se aplica
diretamente, mas é
de fundamental
importância para a
manutenção e
limpeza do campus.

CAMPUS

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SETOR

COC/DG

COTRANS/SCR

COC/DG

CUSTEIO (C) /
INVESTIMENTO (I)

C

C

C

CATEGORIA DO OBJETO

OBJETO DA
CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA
PARA A
CONTRATAÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL
DA UNIDADE EM
RELAÇÃO AO
OBJETO

RISCOS: PRINCIPAL
AMEAÇA ENVOLVIDA
CASO NÃO SEJA
CONTRATADO

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(LIMPEZA)

A contratação dos
serviços de limpeza
e conservação de
Empresa especializada
forma contínua com
na prestação dos
A ausência do serviço
fornecimento de
serviços de limpeza,
acarretará danos aos
mão de obra e
conservação,
alunos e servidores,
insumos justifica-se Contrato iniciado
higienização e asseio
pois sem os devidos
pela necessidade do em 2015, vigente
diário, com
cuidados de limpeza e
IFS provê as
até 30/08/2019,
fornecimento de mão
conservação do
condições
com possibilidade
de obra, materiais,
ambiente em que as
necessárias para de prorrogação por
equipamentos e
pessoas estudam e
que os servidores
mais 01 vez
ferramentas
trabalham, fica
desempenhem suas
necessários, a serem
inviável a realização
funções em
executados IFS/Campus
de suas atividades.
ambiente mantido
São Cristovão
em bom estado de
conservação, asseio
e higiene.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA (APOIO
ADMINISTRATIVO)

Fornecimento de
combustíveis através
da rede credenciada.

Abastecimento da
frota do Campus
São Cristovão

Contrato iniciado
Falta de combustível
em 2016 Reitoria,
acarretando a
Vigente ate
inviabilidade de
23/01/2021
viagens técnicas e a
podendo ser
frequente mobilidade
prorragado por ate
urbana
02 vezes.

Contratação de
serviços de Apoio
Administrativo

A terceirização de
atividades constitui
mecanismo de
gestão, que
possibilita o
direcionamento da
máquina
administrativa para
a consecução de sua
atividade fim

Contratos: 13/2014
(venc em
15/08/2019);
14/2014 (venc em Redução significativa
01/09/2019); e
de mão de obra
02/2015 (venc em
inviabilizando as
07/01/2019). Os
atividades meio da
contratos de 2014 Instituição.Inviabilidad
não tem mais
e da execução dos
possibilidade de
serviços no campo
prorrogação. O de
2015 prorrogável or
mais 12 meses.

GRAU DE
PRIORIDADE DA
CONTRATAÇÃO

Alta

Alta

Alta

DATA ESTIMADA
VALOR ESTIMADO
PARA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
DO ITEM
(ANUAL)

jun/19

nov/19

jan/19

ALINHAMENTO
COM
PLANEJAMENTO

R$334.402,32

PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Número de ações
sustentáveis
implantadas no
Campus São
Cristovão

R$215.224,72

PDA 2018–
APERFEIÇOAR
PROCESSOS E
PROCEDIMENTOS
INSTITUCIONAIS:
Custo médio
operacional de
manutenção de
veículos

R$129.693,00

PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Diminuir o
percentual de
gastos com outros
custeios

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

COPLAN/DG

COPLAN/DG

COC/DG

COC/DG

C

C

C

C

INEXIGIBILIDADE
(CORREIOS)

INEXIGIBILIDADE(D.O.U.)

DISPENSA DE LICITAÇÃO
(ENERGIA ELÉTRICA)

Correios

Contratação de
publicação no Diário
Oficial

Contração de
fornecimento de
energia elétrica

Necessidade de
serviços postais
como recebimentos, Contrato iniciado
expedição,
em 2015 Vigente ate
transporte e
11/03/2020 não
entrega de objetos
podendo ser
de correspondência,
prorrogado.
valores e
encomendas
Promover a
publicidade legal de
avisos, resultados,
contratos e outros
comunicados que
órgãos e entidades
da administração
pública federal
estejam obrigados a
divulgar por força
de lei ou
regulamento.

Contrato iniciado
2017 vigente até
31/12/2019
podendo ser
renovado 2022.

Atrasos na
mobilização dos
serviços postais

Atrasos na
mobilização dos
serviços de publicação
obrigatória para
procedimentos
administrativos

A energia elétrica
Indisponibilidade da
está relacionada a
execução de serviços
praticamente todas
Contrato iniciado
administrativos, aulas
as ações cotidianas,
em 2017 vigente
letivas e aulas
que garante o
até 31/12/2019
laboratoriais, uso dos
correto
podendo ser
equipamentos de
funcionamento de
renovado .até 2021
campo, preparo de
redes de
alimentos
distribuição de
energia elétrica.

Contrato Telefonia
Mesmo com o
CLARO S/A iniciado
avanço da telefonia em 2014 vigente
móvel, o telefone
até 30/05/2019 //
Inviabilidade de
SERVIÇO SEM MÃO DE
Contratação de
fixo atrelado a
Contrato de intenet comunicação de rede
OBRA EXCLUSIVA (LINK DE serviços de telefonia e internet continua
BK
e telefonia
INTERNET E TELEFONIA)
internet
sendo o principal e Telecomunicações
fixa.Morosidade na
mais barato
iniciado em
execução dos serviços
canal de
02/05/2019
comunicação.
podendo ser
porragado 04 vezes.

Baixa

Alta

Alta

Média

jan/19

out/19

mar/19

abr/2020

R$5.000,00

PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Número de ações
sustentáveis
implantadas no
Campus São
Cristovão

R$20.000,00

PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Número de ações
sustentáveis
implantadas no
Campus São
Cristovão

R$479.046,98

PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Número de ações
sustentáveis
implantadas no
Campus São
Cristovão

R$123.250,20
R$31.999,92

PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Número de ações
sustentáveis
implantadas no
Campus São
Cristovão

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

CTI/DG

COTRANS/SCR

COC/DG

CSAGRO/DG

C

C

C

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(OUTSOURCING)

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO VEICULAR)

Garantir a redução
de custos com
cópias e impressão,
Contrato vigente até
Inviabilidade da
além de ajudar a
06/06/2020, iniciado execução de serviços
Contratação de
gerenciar e otimizar
em 09/2016 com
administrativos e de
serviços outsourcing de
melhor as
possibilidade de
comunicação.
impressão
impressoras e
prorrogação ate 02 Elevação dos custos
copiadoras,
vezes
de impressão
descartando o uso
de produtos
obsoletos

Preservação do
Contratação de seguro patrimônio e demais
veicular para 13
benefícios que ficam
veículos
assegurados pelo
contrato

Contrato vigente ate
02/08/2019 iniciado
em 2016 podendo
ser renovado ate 02
vezes.

Prevenir que a
instituição sofra
danos causados por
intempéries ou
Contrato vigente até
crimes contra o
20/09/2021, com
patrimônio público,
possibilidade de
SERVIÇO COM MÃO DE
sendo o serviço de
Contratação dos
prorrogação por
OBRA EXCLUSIVA
segurança
Serviços de Vigilância
mais 01
(VIGILÂNCIA)
patrimonial
vezesContrato
essencial para que
vigente desde
as atividades desses
27/09/2016
setores sejam
realizadas de
maneira segura e
eficiente.
Contrato vigente até
01/12/2021, com
possibilidade de
prorrogação por
Contratação de
mais 01
Preservação do
SERVIÇO COM/SEM MÃO
manutenção de
vezesContrato
patrimônio e demais
DE OBRA EXCLUSIVA
câmaras frias, ar
vigente desde
benefícios que ficam
(MANUTENÇÃO DE AR
condicionados,
01/12/2016WTM
assegurados pelo
CONDICIONADO)
bebedouros, freezers e
Refrigerção
contrato
geladeiras
Cmamaras
frigorificas outro
contrato de
bebedouros e
arcondicionados

Ocorrências de
sinistros. Danos ao
patrimônio veicular

Roubos e assAltas a
mão armada no
âmbito da unidade
escolar

Danos ao patrimônio
público. Inviabilidade
de estocagem de
alimentos
refrigerados,
impossibilitando o
fornecimento de
refeições aos alunos
residentes

Média

Média

Alta

Alta

abr/20

ago/19

jul/19

dez/18

R$66.783,38

PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Número de ações
sustentáveis
implantadas no
Campus São
Cristovão

R$23.436,65

PDA 2018–
APERFEIÇOAR
PROCESSOS E
PROCEDIMENTOS
INSTITUCIONAIS:
Reduzir o custo
médio operacional
de manutenção de
veículos

R$643.163,76

PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Número de ações
sustentáveis
implantadas no
Campus São
Cristovão

R$88.117,29

PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Número de ações
sustentáveis
implantadas no
Campus São
Cristovão

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

CAN

CAN/DG

CAN/DG

CAN/DG

CAN/DG

C

C

C

C

C

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

AQUISIÇÃO DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS –
CARNES E DERIVADOS

Fornecimento de
refeição para os
alunos residentes

Vigencia do contrato Suspensão das aulas,
13/2019 Dianju
já que o campus não
(carnes)
terá condições de
31/12/2019, sem
manter os alunos
possibilidade de
residentes sem
renovação.
fornecer alimentação

Média

31/dez

56.506,00

Fornecimento de
refeição para os
alunos residentes

vigencia do contrato
14/2019 Maiximo
Impossibilidade de
(Carnes)
fornecimento de
31/12/2019, sem refeições para alunos
possibilidade de
residentes
renovação.

Alta

31/12/2019

R$54.602,50

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aquisição de gêneros
Alimentícios para a
Coordernação de
Alimentos e Nutrição

Fornecimento de
refeição para os
alunos residentes

vigencia do contrato
Impossibilidade de
02/2019 dist. Silva
fornecimento de
31/12/2019, sem
refeições para alunos
possibilidade de
residentes
renovação.

Alta

1/1/2019

R$82.931,10

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aquisição de gêneros
Alimentícios para a
Coordernação de
Alimentos e Nutrição

Fornecimento de
refeição para os
alunos residentes

vigencia do contrato
Impossibilidade de
04/2019 dist. J
fornecimento de
HSilva 31/12/2019,
refeições para alunos
sem possibilidade
residentes
de renovação.

Alta

1/1/2019

R$26.787,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aquisição de gêneros
Alimentícios para a
Coordernação de
Alimentos e Nutrição

Fornecimento de
refeição para os
alunos residentes

vigencia do contrato
03/2019 dist. HG
Impossibilidade de
comercial
fornecimento de
31/12/2019, sem refeições para alunos
possibilidade de
residentes
renovação.

Alta

1/1/2019

R$2.339,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aquisição de gêneros
Alimentícios para a
Coordernação de
Alimentos e Nutrição

-

PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Aumentar o
percentual de
gastos com a
assistência
estudantil
PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Aumentar o
percentual de
gastos com a
assistência
estudantil
PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Aumentar o
percentual de
gastos com a
assistência
estudantil
PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Aumentar o
percentual de
gastos com a
assistência
estudantil

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

CAN/DG

CAN/DG

CAN/DG

CAN/DG

CAN/DG

C

C

C

C

C

Fornecimento de
refeição para os
alunos residentes

vigencia do contrato
05/2019 dist.
Impossibilidade de
Paranoá
fornecimento de
31/12/2019, sem refeições para alunos
possibilidade de
residentes
renovação.

Alta

1/1/2019

R$2.402,40

Alta

1/1/2019

R$6.336,00

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aquisição de gêneros
Alimentícios para a
Coordernação de
Alimentos e Nutrição

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aquisição de gêneros
Alimentícios para a
Coordernação de
Alimentos e Nutrição

Fornecimento de
refeição para os
alunos residentes

vigencia do contrato
06/2019 WMW
Impossibilidade de
COMERCIAL
fornecimento de
31/12/2019, sem refeições para alunos
possibilidade de
residentes
renovação.

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aquisição de gêneros
Alimentícios para a
Coordernação de
Alimentos e Nutrição

Fornecimento de
refeição para os
alunos residentes

vigencia do contrato
Impossibilidade de
07/2019 dist.
fornecimento de
DIANJU 31/12/2019,
refeições para alunos
sem possibilidade
residentes
de renovação.

Alta

1/1/2019

R$65.915,40

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aquisição de gêneros
Alimentícios para a
Coordernação de
Alimentos e Nutrição

Fornecimento de
refeição para os
alunos residentes

vigencia do contrato
Impossibilidade de
08/2019 dist. HM
fornecimento de
ate 31/12/2019,
refeições para alunos
sem possibilidade
residentes
de renovação.

Alta

1/1/2019

R$5.948,88

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aquisição de gêneros
Alimentícios para a
Coordernação de
Alimentos e Nutrição

Fornecimento de
refeição para os
alunos residentes

vigencia do contrato
11/2019 dist.
Impossibilidade de
maximo ate
fornecimento de
31/12/2019, sem refeições para alunos
possibilidade de
residentes
renovação.

Alta

1/1/2019

R$17.172,00

PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Aumentar o
percentual de
gastos com a
assistência
estudantil
PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Aumentar o
percentual de
gastos com a
assistência
estudantil
PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Aumentar o
percentual de
gastos com a
assistência
estudantil
PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Aumentar o
percentual de
gastos com a
assistência
estudantil
PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Aumentar o
percentual de
gastos com a
assistência
estudantil

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

DG

COTRANS

GADM

GP

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA
SERVIÇO DE
AGENCIAMENTO DE
VIAGENS

Oportunizar o
atendimento aos
órgãos
Atualmente o
Impossibilidade da
controladores que
campus são
oferta de capacitação
recomenda
cristovão não dispõe
para servidores
constante
dos tipos de serviços
docentes e técnicos
capacitação de
que se pretende
administrativos
servidores docentes
adquirir
e técnicos
administrativos

C

Renovar a frota do
campus são
cristovão que
Atualmente o
atualmente
campus são
SERVIÇO SEM MÃO DE
encontra-se sempre
cristovão não dispõe
Inexecução de
OBRA EXCLUSIVA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS em manutenção,
dos tipos de serviços atividades extramuros
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS)
enfrentando
que se pretende
dificuldades até
adquirir
mesmo para
aquisiação de peças
de substituição

C

Aumento do perigo de
infestação de insetos
PRESTAÇÃO DE
Contrato vigente até
Manter controle
por falta de
SERVIÇOS DE
01/02/23, com
sanitário integrado
desinsetização,
DEDETIZAÇÃO E
possibilidade de
no combate a
dedetização,
CONTROLE DE PRAGAS
prorrogação por
pragas
desratização,
URBANAS
mais 04 vezes.
descupinização e
assemelhados,

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(DEDETIZAÇÃO)

MATERIAL DE CONSUMO
PARA REPRODUÇÃO
ANIMAL

Aquisição de
Nitrogênio Liquido

Prover condições de
atendimento às
demandas do curso
Impossibilidade de
e propiciar aos
Contrato válido até
realização de aulas
alunos melhor
31/12/2019, sem
práticas, prejudicando
preparo para
possibilidade de
assim a formação do
enfrentarem o
prorrogação.
aluno
competitivo
mercado de
trabalho.

Médio

Médio

Alto

Média

19/abr

19/fev

1/jan

1/dez

100.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

1.200.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

9.050,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

R$8.548,80

OE16 – desenvolver
a inserção
profissional do
aluno e do egresso
ao mercado de
trabalho; OE20 –
potencializar a
qualidade de ensino
com inovação

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

CAN/DG

CEHIDRO/DG

CSAGRO/DG

DG

GADM

C

Aquisição de gás
MATERIAL DE CONSUMO liquefeito de petróleo a
(GLP)
granel, com instalação
de cilindros

Contrato válido até Impossibilidade de
31/12/2019, sem
fornecimento de
possibilidade de
refeições para alunos
prorrogação.
residentes

Alta

Alta

Contrato válido até Impossibilidade de
31/12/2019, sem
fornecimento de
possibilidade de
refeições para alunos
prorrogação.
residentes

Alta

1/10/2020

R$6.051,50

Contratação de
Contrtato virgente
Garantir a cobertura
empresa especializada
ate 21/11/2019
Ficar sem o serviço de
de energia elétrica
no serviço de
podendo ser
abastecimento de
do Campus São
subestação da rede
prorrogado por
energia elétrica
Cristovão
elétrica
mais 03 vezes.

Alta

Set/2019

R$90.271,59

Preparo de
refeições para
alunos residentes

C

MATERIAL DE CONSUMO
(NaCIO E Al2(SO4)3)

Garantir a
Contrato válido até
Aquisição de
potabilidade da
Fornecimento de água
31/12/2019, sem
Hipoclorito de Sódio e água que abastece a
imprópria para
possibilidade de
Sulfato de Alumínio
Estação de
consumo
prorrogação.
Tratamento

C

MATERIAL DE CONSUMO
(GLP)

Aquisição de G.L.P. 13
Kg

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SUBESTAÇÃO)

C

Preparo de
refeições para
alunos residentes

Garantir a
continuidade do
serviço de
concessão de
energia elétrica no
Prestação de serviço de
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Campus. Sem o qual
concessão de energia
(ENERGIA ELÉTRICA)
as atividades de
elétrica ao campus.
ensino e
administrativas da
Unidade serão
gravemente
comprometidas.

Contrato de
concessão do
serviço vigente.
29/03/2022
podendo ser
prorrogado 03
vezes.

Inviabilidade da
execução das
atividades de ensino e
administrativas do
campus fortemente
comprometidas.

Alta

1/10/2020

R$28.080,00

R$37.030,00

29/1/2022

R$368.497,68

PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Aumentar o
percentual de
gastos com a
assistência
estudantil
PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Número de ações
sustentáveis
implantadas no
Campus São
Cristovão
PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Aumentar o
percentual de
gastos com a
assistência
estudantil
PDA 2018–
APERFEIÇOAR A
GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA:
Número de ações
sustentáveis
implantadas no
Campus São
Cristovão

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

GADM

GADM

GADM

COBIB

GADM

C

I

C

I

C

A aquisição de
AQUISIÇÃO DE
materiais de
MATERIAIS DE
expediente é
EXPEDIENTE PARA OS
MATERIAL DE EXPEDIENTE
imprescindível para
SETORES
o desenvolvimento
ADMINISTRATIVOS DO
das atividades
IFS
administrativas

AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL (COM E SEM
VASILHAME)

ACERVO BIBLIOGRÁFICO

EPI'S

AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO

Aguardando
lançamento da IRP
Demandas
pelo campus
administrativas não
Aracaju para
atendidas a contento
participação.

Garantir um
ambiente aprazível
Aguardando
Inviabilidade de
em sala de aula,
lançamento da IRP
execução de
combatendo as altas pelo campus Tobias atividades em sala de
temperaturas
Barreto para
aula, devido as altas
naturais da nossa
participação.
temperaturas
região

Riscos a preservação
AQUISIÇÃO DE ÁGUA Suprir a necessidade
Participante na
da segurança e
MINERAL (COM E SEM contínua de água licitação do Campus
higiene hídrica ;
VASILHAME DE
mineral para os
Socorro.
exposição de riscos à
20LITROS)
servidores ifs/scr
Aguardando Atas.
saúde humana.

ACERVO
BIBLIOGRÁFICO

AQUISIÇÃO DE EPIS

A blibioteca central
Investir na política
é a principal
de formação e
responsável pelas
desenvolvimento do
novas aquisições de
acervo da
acervos
biblioteca/scr
bibliográicos

Desatualização dos
referenciais
bibliográficos

Preservar e proteger
a saúde do
Participante na
trabalhador contra
Ameaça a integridade
licitação da Reitoria.
riscos capazes de
física dos empregados
Aguardando Atas.
ameaçar sua
segurança

Médio

Médio

Baixo

Médio

Alto

19/fev

19/mai

19/jun

19/jun

19/abr

50.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

R$12.000,00

Pda 2018 –
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

R$600,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

150.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

30.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

GADM

GADM

CTI

COBIB

COSE

C

I

C

MATERIAL DE CONSUMO
(CARIMBOS)

AQUISIÇÃO DE
CARIMBOS

Os carimbos serão
utilizados pelos
diversos setores e
Aguardando
servidores desta
lançamento da IRP Prestação de serviço
ifes, no
pelo campus Propriá
centralizada
desenvolvimento de para participação.
suas atividades
funcionais.

Espera-se como
Aguardando
AQUISIÇÃO DE TIMER
MATERIAL DE CONSUMO
resultado desta
lançamento da IRP
PARA CONTROLAR
Excessivo consumo de
(TIMER PARA AR
aquisição a redução
pelo campus
ACIONAMENTO DE AR
energia elétrica
CONDICIONADO)
do consumo de
Estância para
CONDICIONADOS
energia elétrica
participação.

MATERIAL DE CONSUMO
(REDES - TI)

AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE
CONSUMO DE REDES
DE TI (CABOS,
TOMADAS...)

Aquisição de
materiais de
consumo para
manutenção e
suporte para as
máquinas e
equipamentos de ti

Aguardando
lançamento da IRP
pelo campus
Itabaiana para
participação.

AQUISIÇÃO DE
Investir na política
A blibioteca central
MATERIAIS DE
de formação e
é a pricipal
CONSUMO E
desenvolvimento do
responsável pelas
PERMANENTE PARA
acervo da
novas aquisições
ARQUIVO E BIBLIOTECA
biblioteca/scr

Ineficiência nos
serviços de ti

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

Desatualização dos
referenciais
bibliográficos

C

AQUISIÇÃO DE
Necessidade de
MATERIAL DE
abastecer a cose
Participante na
Atendimento
CONSUMO E
MATERIAL DE CONSUMO
para prestar os
licitação do campus ineficiente; exposição
PERMANENTES DE USO
E PERMANENTE (COSE)
devidos
Aracaju.
de riscos à saúde
AMBULATORIAL PARA
atendimentos ao
Aguardando Atas.
humana.
O SETOR DE SAÚDE
seu público usuário
(COSE)

Médio

Médio

Alto

Médio

Médio

19/mai

mai/19

mai/19

19/jun

19/abr

R$300,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

150.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

50,000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

150.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

50.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

DEN

DEN

DEN

DEN

DEN

C

C

C

C

C

AQUISIÇÃO DE
A aquisição se faz
Aguardando
MATERIAL DE
necessária para
Dinâmicas de sala de
MATERIAL DE CONSUMO
lançamento da IRP
CONSUMO E
complementação do
aula prejudicas sem a
E PERMANENTE (SALA DE
pelo campus
PERMANENTE PARA
conteúdos
distinção da prática à
AULA)
Itabaiana para
UTILIZAÇÃO EM SALAS ministrados em sala
teoria apresentada
participação.
DE AULA
de aula.

MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE
CONSUMO PARA
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA AOS
ALUNOS

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETROTÉCNICA)

AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE
CONSUMO,
EQUIPAMENTOS E
COMPONENTES
ELÉTRICOS PARA
MANUTENÇÃO NAS
BANCADAS E PAINEIS
PARA O CURSO DE
ELETROTÉCNICA

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ELETRÔNICA)

Otimizar o
desenvolvimento
das atividades
educacionais

Participante na
licitação do campus
Lagarto.
Aguardando Atas.

Aumento dos
desníveis de
desigualdade s
socioeducacionais

Atender as
demandas das aulas
de eletrotécnica
Aguardando
Dinâmicas de sala de
que, além de
lançamento da IRP aula prejudicas sem o
fundamental
pelo campus
atingimento das
importância,
Estância para
pretensões das
permite maior
participação.
atividades práticas
visibilidade das
ações e trabalhos
realizados

Atender as
demandas das aulas
AQUISIÇÃO DE
de eletrotécnica
MATERIAIS DE
Aguardando
Dinâmicas de sala de
que, além de
CONSUMO,
lançamento da IRP aula prejudicas sem o
fundamental
EQUIPAMENTOS E
pelo campus
atingimento das
importância,
COMPONENTES
Aracaju para
pretensões das
permite maior
ELÉTRICOS PARA O
participação.
atividades práticas
visibilidade das
CURSO DE ELETRÔNICA
ações e trabalhos
realizados

Atender as
Aguardando
demandas das aulas
AQUISIÇÃO DE
lançamento da IRP
de eletrotécnica
MATERIAIS DIVERSOS E
pelo campus
Dinâmicas de sala de
que, além de
MATERIAL DE
EQUIPAMENTOS PARA
Lagarto para
aula prejudicas sem o
fundamental
LABORATÓRIO (QUÍMICA, AS AULAS PRÁTICAS
participação atingimento das
importância,
BIOLOGIA E ALIMENTOS)
DOS CURSOS DE
Suspenso
pretensões das
permite maior
QUÍMICA, BIOLOGIA E
temporiamente
atividades práticas
visibilidade das
ALIMENTOS
conforme
ações e trabalhos
cronograma
realizados

Médio

Médio

Médio

Médio

Médio

19/abr

19/abr

19/jun

19/jun

19/jun

50.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

30.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

30.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

30.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

30.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

CEHIDRO

GADM

GADM

GADM

C

C

C

C

Realização de
serviços eventuais
diversos
relacionados aos
sistemas
manutenidos, tais
Ineficiência na
AQUISIÇÃO DE
quais:
Aguardando
MATERIAL HIDRÁULICO,
prestação de serviços
MATERIAL
remanejamento de lançamento da IRP
ELÉTRICO E
eventuais diversos,
HIDRÁULICO, ELÉTRICO circuitos elétricos, pela Reitoria para
FERRAMENTAS
das instalações
E FERRAMENTA
instalação de
participação.
prediais
luminárias,
substituição de
lâmpadas e
equipamentos
hidrossanitários e
instalações
Propiciar a
manutenção dos
ambientes
proporcionando,
Aguardando
AQUISIÇÃO DE
Ambientes sujos e
assim, maior
MATERIAL DE
lançamento da IRP
MATERIAL DE
inapropriados para
conforto a
MANUTENÇÃO E PINTURA
pelo campus
MANUTENÇÃO E
permanência da
comunidade
PREDIAL
Aracaju para
PINTURA PREDIAL
comunidade escolar
estudantil que
participação.
acessam
diariamente as
instalações físicas da
instituição

MATERIAL DE PREVENÇÃO
À INCÊNDIO

MATERIAL DE
SINALIZAÇÃO

AQUISIÇÃO DE
RECARGA E
MANUTENÇÃO DE
EXTINTORES

Prevenção contra
sinistro (incêndio)
Participante na
Risco s a segurança e
sendo uma
licitação do campus
integridade física da
obrigatoriedade às Glória. Aguardando
comunidade escolar
normas de
Atas.
segurança

AQUISIÇÃO DE PLACA
DE SINALIZAÇÃO DE
AMBIENTES

Atender as
especificações
técnicas
recomendadas pela
equipe de
Aguardando
engenharia em
lançamento da IRP Risco s a segurança e
segurança do
pelo campus Tobias integridade física da
trabalho, inclusive
Barreto para
comunidade escolar
atendimento as
participação.
normas e padrões
de qualidade que
devem ser
observados

Médio

Médio

Alto

Alto

19/abr

19/ago

19/fev

19/fev

R$60.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

80.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

30.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

30.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

GADM

GAI

GADM

GADM

GADM

C

C

MATERIAL GRÁFICO E
DIVULGAÇÃO

MATERIAL PARA COPA /
COZINHA

AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE
DIVULGAÇÃO
(BANNERS, FAIXAS,
FOLDERS, CARRO DE
SOM, OUTDOORS...)

Atender as
demandas do
ifs/scr, que, além de
fundamental
importância,
permite maior
visibilidade das
ações e trabalhos
realizados

Atas vigentes até
abril de 2020.

Ineficiência na
prestação de serviços
essenciais como
abertura de processos
e serviços afins

Suprir a necessidade
de reposição dos
Ineficiência na
materiais de copa e
Participante na
AQUISIÇÃO DE
prestação de serviços
cozinha, essenciais licitação do campus
MATERIAIS DE COPA E
essenciais como
para oferta do
Tobias Barreto.
COZINHA PARA O IFS
fornecimento de
serviço de refeições Aguardando Atas.
refeições
do campus são
cristovão

AQUISIÇÃO DE
MATERIAL
AUDIOVISUAL PARA O
IFS

Atender a
necessidade de
aquisição de
equipamentos de
som,áudio, vídeo e
correlatos, sob
demanda do setor
de audiovisual do
campus são
cristovão

Aguardando
lançamento da IRP
Ineficiência na
pelo campus
prestação de serviços
Aracaju para
de comunicação
participação.

C

MATERIAL AUDIOVISUAL

C

Favorecer o
sombreamento de
AQUISIÇÃO DE TOLDOS
Aguardando
Serviços prejudicados
ambientes
PARA
lançamento da IRP
pela permanente
MATERIAL PERMANENTE
prejudicados com a
ESTACIONAMENTO E
pelo campus
exposição ao sol e
(TOLDOS)
permanente
ÁREAS DE
Aracaju para
demais intempéries
exposição ao sol e
CONVIVÊNCIA
participação.
do tempo
demais intempéries
do tempo

C

MATERIAL
PERSONALIZADO

AQUISIÇÃO DE
MATERIAL
PERSONALIZADO EM
GERAL PARA O IFS
(BRINDES

Suprir as
necessidades de
materiais
personalizados por
todos os setores do
campus

Aguardando
lançamento da IRP
pelo campus
Itabaiana para
participação.

Deficiência na
divulgação da marca
da instituição

Alto

Alto

Baixo

Médio

Baixo

19/jun

19/jun

19/jun

19/abr

19/ago

30.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

80.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

80.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

25.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

20.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

GADM

CTI

GADM

DEN

I

I

I

C

MOBILIÁRIO

AQUISIÇÃO DE
MOBILIÁRIOS EM
GERAL

Aquisição de
mobiliário para
atender as
Participante na
necessidades de licitação do campus
ornamentação do
Lagarto.
novo alojamento do Aguardando Atas.
campus são
cristovão

TIC

Necessidade da
atualização e/ou
substituição dos
equipamentos que
AQUISIÇÃO DE
estão apresentando
Aguardando
COMPUTADORES,
problemas e
lançamento da IRP
NOTEBOOKS E
antigos, sendo que pela Reitoria para
EQUIPAMENTOS DE TIC
muito não há mais
participação.
PARA ATENDER AO IFS
peças de reposição
e já ultrapassaram a
data limite para
substituição

PERSIANAS E DIVISÓRIAS

Aquisição de
persianas para
atender as
Aguardando
AQUISIÇÃO E
necessidades de
lançamento da IRP
INSTALAÇÃO DE
proteção de janelas
pelo campus
PERSIANAS, CORTINAS
das dependências
Lagarto para
E DIVISÓRIAS
do novo alojamento
participação.
do campus são
cristovão

SERVIÇO DE EVENTOS

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EVENTOS
E CORRELATOS

Ofertar serviços de
eventos e correlatos
Aguardando
para melhor
lançamento da IRP
aproveitamento
pela Reitoria para
pelo campus são
participação.
cristovão

Impossibilidade de
utilização do novo
alojamento por falta
de mobiliário

Prestação de serviço
inadequado às
necessidades do
campus

Impossibilidade de
utilização do novo
alojamento por
permanente
exposição ao sol

Prestação de serviço
inadequado às
necessidades do
campus

Alto

Médio

Alto

Baixo

19/jan

19/jun

19/jan

19/ago

300.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

150.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

50,000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

20.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

DEN

COSE

GADM

COBIB

GADM

C

C

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO DE VIDA DOS
ESTUDANTES)

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(MANUTENÇÕES EQUIP.
MÉDICOS
ODONTOLÓGICOS)

Promover a oferta
CONTRATAÇÃO DE
de estágio aos
EMPRESA
alunos matriculados
ESPECIALIZADA PARA
nos diversos cursos
SEGURO DE VIDA DOS
do campus são
ESTUDANTES DO IFS
cristovão

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE
MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
MÉDICOS
ODONTOLÓGICOS

-

Ofertar o serviço de
Aguardando
atendimento
lançamento da IRP
Aumento da
odontológico para
pelo campus
incidência de doenças
os alunos que
Aracaju para
bucais
integram o campus
participação.
são cristovão

Proteger o
CONTRATAÇÃO DE
patrimônio material
EMPRESA DE SERVIÇO
SERVIÇO SEM MÃO DE
por meio de
Aguardando
DE FECHADURA
OBRA EXCLUSIVA
fechadura
lançamento da IRP
ELETRÔNICA,
(BIOMETRIA E SOFTWARE
eletrônica,
pelo campus Glória
BIOMETRIA E
DE CONTROLE)
biometria e
para participação.
SOFTWARE DE
software de
CONTROLE
controle

CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
ASSINATURA DE
REVISTA

Descumprimento de
atividades
complementares
obrigatórias para
conclusão de cursos
ofertados pelo
campus são cristovão

Suprir a necessidade
Aguardando
da oferta de
lançamento da IRP
serviços
pela Reitoria para
diversificados pela
participação.
biblioteca

Exposição a riscos
contingenciais

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(ASSINATURA DE REVISTA)

C

Garantir
CONTRATAÇÃO DE
confidencialidade
EMPRESA DE SERVIÇO
Aguardando
no atendimento
Inoperância da oferta
SERVIÇO SEM MÃO DE
ESPECIALIZADO EM
lançamento da IRP
prestado pela
do serviço de
OBRA EXCLUSIVA
ISOLAMENTO
pelo campus
equipe
atendimento ao
(ISOLAMENTO ACÚSTICO) ACÚSTICO PARA SALA
Estância para
multiprofissional do
alunado
DE ATENDIMENTO AO
participação.
campus são
ALUNO
cristovão

Oferta do serviço
ineficiente

Médio

Alto

Baixo

Médio

Alto

19/fev

19/fev

19/set

19/jun

19/fev

40.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

150.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

20.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

20.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

15.000,00

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

DAM

GP

CSAGRO

GADM

CAN

C

C

C

C

I

Fornecimento, sob
demanda, de
alimentação (tipo
lanche), gêneros
alimentícios
prontos,
industrializados, in
natura e bebidas
não alcoólicas

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(CANTINA)

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA
FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES E LANCHES
(CANTINA)

INSUMOS AGRÍCOLAS

Atender as
necessidades dos
setores
Aguardando
Impossibilidade de
agropecuários da
entrada do processo realização de aulas
AQUISIÇÃO DE
instituição,
no setor de
práticas, prejudicando
INSUMOS AGRÍCOLAS contribuindo para a
licitações desde
assim a formação do
formação dos
30.03.19
aluno
educandos, através
da viabilização de
aulas práticas.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(AGROECOLOGIA)

MATERIAL DE LIMPEZA

ELETRODOMÉSTICO

MATERIAL DE
IRRIGAÇÃO E ESTUFA
AGRÍCOLA

Aguardando
Inoperância da oferta
lançamento da IRP
do serviço de
pelo campus
atendimento ao
Aracaju/Glória para
alunado
participação.

atas vigentes até
março de 2020.

EQUIPAMENTOS,
Estruturar a unidade
ELETRODOMÉSTICOS E
produtora de
Participante na
MOBILIÁRIO PARA
alimentos,
licitação do campus
UNIDADE PRODUTORA
assegurando a
Lagarto.
DE ALIMENTOS
preparação de boa Aguardando Atas.
(COZINHA INDUSTRIAL)
alimentação.

Alto

19/fev

19/jan

15.000,00

100.000,00

OE16 – desenvolver
a inserção
profissional do
aluno e do egresso
ao mercado de
trabalho; OE20 –
potencializar a
qualidade de ensino
com inovação

Alto

19/jan

R$110.000,00

OE16 – desenvolver
a inserção
profissional do
aluno e do egresso
ao mercado de
trabalho; OE20 potencializar a
qualidade de ensino
com inovação

As instalações do IFS
se tornarão inaptas,
propiciando a
suspensão das aulas e
das atividades
profissionais

Média

19/mai

R$100.000,00

-

-

Alta

19/jan

R$55.000,00

-

Garantir o bom
desenvolvimento
Em análise para
Impossibilidade de
das aulas práticas.
saber se o TR será
realização de aulas
Possuir local
confeccionado pela práticas, prejudicando
apropriado para o
DIPOP ou pelo setor assim a formação do
desenvolvimento de
requisitante
aluno
pesquisas
ambientais.

Manter as
instalações limpas
MATERIAL DE LIMPEZA propiciando o pleno
E JARDINAGEM
desenvolvimento
das atividades no
IFS.

Alto

Pda 2018–
aperfeiçoar a gestão
orçamentária e
financeira: número
de ações
sustentáveis
implantadas no
campus são
cristovão

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

GP

CTAGROP

CSAGRI

CVIG

C

Promover melhores
condições para o
desenvolvimento
das aulas práticas,
Aguardando
AQUISIÇÃO DE
dando subsídios
Semoventes doentes
MATERIAL DE CONSUMO
entrada do processo
MEDICAMENTOS,
para uma maior
colocando em risco a
E PERMANENTE (USO
no setor de
VACINAS, ACESSÓRIOS eficiência no manejo
saúde dos alunos e
VETERINÁRIO)
licitações desde
E EQUIP. VETERINÁRIOS sanitário, alimentar,
servidores
30.03.19
produtivo e
reprodutivo dos
semoventes criados
na instituição.

C

MATERIAL PERMANENTE
(AGRICOLAS E
AGROPECUARIOS)

Atender as
necessidades dos
Aquisição de Material
setores
Impossibilidade de
Permanente,
agropecuários da
Aguardando
realização de aulas
Equipamentos e
instituição,
entrada do processo
práticas, prejudicando
Ferramentas –
contribuindo para a
no setor de
assim a formação do
Agrícolas e
formação dos
licitações
aluno
Agropecuárias
educandos, através
da viabilização de
aulas práticas.

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(AGRIMENSURA)

Os materiais
relacionados
possibilitarão
Impossibilidade de
ESTAÇÃO TOTAL E
atividades práticas
realização de aulas
RECEPTOR DE SINAIS necessárias ao curso
Aquisição Concluída. práticas, prejudicando
DE POSICIONAMENTO de Agrimensura e
assim a formação do
GLOBAL
aprimoramento de
aluno
técnicas de
Topografia e
Geoprocessamento.

Médio

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SISTEMAS CFTV)

Entende-se que um
sistema de câmeras
CONTRATAÇÃO DE
irá evitar os vários
Aguardando
SERVIÇOS DE
roubos, que estão lançamento de IRP - Prejuízos advindos de
AQUISIÇÃO,
acontecendo, dos Campus indefinido roubo ao patrimonio
INSTALAÇÃO E
insumos e
no cronograma
MANUTENÇÃO DE CFTV
semoventes no
Campus.

Alta

C

I

Alta

Médio

19/jan

R$ 25.000,00

-

R$ 90.000,00

OE16 – desenvolver
a inserção
profissional do
aluno e do egresso
ao mercado de
trabalho; OE20 –
potencializar a
qualidade de ensino
com inovação

19/mar

R$37.000,00

OE16 – desenvolver
a inserção
profissional do
aluno e do egresso
ao mercado de
trabalho; OE20 –
potencializar a
qualidade de ensino
com inovação

19/mar

-

-

19/jun

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

NAPNE

C

CSALM CSAGRO

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ACESSIBILIDADE)

MATERIAL QUÍMICO E
LABORATORIAL

MATERIAL DE
Aguardando
Estruturar o Campus lançamento da IRP
CONSUMO E
Descumprimento legal
para promover
PERMANENTE DE
pelo campus
e exclusão social
ACESSIBILIDADE PARA educação inclusiva.
Socorro para
PNES
participação.
Implantação dos
novos Laboratórios.
A aquisição
Aquisição de Material
dos materiais é
de Consumo p/ a
indispensável para
Coord. de Laboratórios
atender as demandas
de aulas práticas
laboratoriais

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

COLAB

GP

C

C

SÃO
CRISTÓVÃO

COLAB

C

SÃO
CRISTÓVÃO

DAM

C

MATERIAL DE
LABORATÓRIO

MATERIAL DE CONSUMO
PARA ALIMENTAÇÃO
ANIMAL

Os materiais
MATERIAL
possibilitarão
PERMANENTE PARA OS atividades práticas
LABORATÓRIOS
necessárias aos
diversos cursos.

Insumos para Ração
Animal

Pregão em
Andamento

Impossibilidade de
realização de aulas
práticas, prejudicando
assim a formação do
aluno

Impossibilidade de
Confecção de
realização de aulas
minutas de edital e práticas, prejudicando
anexos
assim a formação do
aluno

Prover a
alimentação das
Mortandade dos
Processo
diversas espécies de
animais da instituição
aguardando EP e
animais da
causando prejuízos
MR p iniciar a
instituição
financeiros e
confecção do edital
possibilitando a
impossibilidade de
e anexos
execução das aulas
aulas práticas.
práticas.

Indefinição sobre a
qualidade da agua
MATERIAL LABORATORIAL
Processo em fase de
Aquisição de Reagente
Adequação do
que pode estar
PARA A ESTAÇÃO DE
confecção de TR
e Comparador
tratamento da agua
inadequada para
TRATAMENTO DE AGUA
para posterior
colorímetro
pára consumo
consumo colocando
(DISPENSA)
cotação eletrônica
em risco a saúde do
publico usuário
Necessita-se de
laudo técnico que
Desabamento de
SERVIÇO COMUM DE
Serviço de elaboração avalie as condiçoes Processo em fase de estruturas pondo em
ENGENHARIA (DISPENSA)
de Parecer Técnico
das fissuras que
pesquisa de preço risco a vida do publico
apareceram em
usuário
alguns prédios

Média

Média

Média

19/jun

19/jun

19/jun

-

Diretrizes para as
políticas de Inclusão
conforme PDI 2014 2019

R$170.000,00

OE16 – desenvolver
a inserção
profissional do
aluno e do egresso
ao mercado de
trabalho; OE20 –
potencializar a
qualidade de ensino
com inovação

R$400.000,00

OE16 – desenvolver
a inserção
profissional do
aluno e do egresso
ao mercado de
trabalho; OE20 –
potencializar a
qualidade de ensino
com inovação

Alta

30/abr

R$213.017,00

OE16 – desenvolver
a inserção
profissional do
aluno e do egresso
ao mercado de
trabalho; OE20 –
potencializar a
qualidade de ensino
com inovação

Alta

1/jun

R$8.300,00

-

Alta

1/jun

R$18.733,00

-

SÃO
CRISTÓVÃO

SÃO
CRISTÓVÃO

DAM

COLAB

C

C

SERVIÇO DE APOIO
ADMNISTRATIVO

SERVIÇO LABORATORIAL
(DISPENSA)

o grande quantitativo
de animais se torna
ingerenciável,
causando diversos
riscos a vida e a saúde
dos animais e do
público usuário.

Alta

1/jan

R$235.000,00

-

Obter laudo,
Impossibilidade de
exigido pelo
fornecimento de agua
Laudo Técnico de
Ministério da
Fase de
para o campus,
Qualidade da Agua
Saúde, sobre o
Planejamento da podendo ocasionar
da Estação de
suspensaão das aulas
padrão de
contratação
Tratamento
e atividades dos
qualidade da agua
servidores
tratada no campus

Alta

1/jul

R$3.100,00

-

Contratação de
leiloeiro para bens
semoventes

Necessária a
diminuição do
plantel visto estar
suspenso o abate de
animais.

Fase de
Planejamento da
contratação

CAMPUS

SOCORRO

SOCORRO

SETOR

GADM

GADM

CUSTEIO (C) /
INVESTIMENTO (I)

C

C

CATEGORIA DO OBJETO

INEXIGIBILIDADE (ÁGUA E
ESGOTO)

DISPENSA DE LICITAÇÃO
(ENERGIA ELÉTRICA)

OBJETO DA
CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA
PARA A
CONTRATAÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL
DA UNIDADE EM
RELAÇÃO AO
OBJETO

RISCOS: PRINCIPAL
AMEAÇA ENVOLVIDA
CASO NÃO SEJA
CONTRATADO

GRAU DE
PRIORIDADE DA
CONTRATAÇÃO

DATA ESTIMADA
VALOR ESTIMADO
PARA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
DO ITEM
(ANUAL)

CONTRATAÇÃO DO
SERVIÇO DE
ABASTECIMENTO DE
ÁGUA E COLETA DE
ESGOTO

O FORNECIMENTO
DE ÁGUA É UM
ITEM
PREPONDERANTE
AO
INDISPONIBILIDADE
DESENVOLVIMENTO
DE ÁGUA PARA
JÁ POSSUI
DAS ATIVIDADES
CONSUMO E LIMPEZA
CONTRATO VIGENTE
MEIO E FIM DO
DOS DIVERSOS
(02/2017)
CAMPUS SOCORRO,
SETORES DO CAMPUS
ATENDENDO AS
SOCORRO
NECESSIDADES DOS
SERVIDORES E
ALUNOS DO
CAMPUS

ALTA

VIGÊNCIA ATÉ
16/01/2022

R$72.000,00

CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA

O FORNECIMENTO
DE ENERGIA
ELÉTRICA É UM
ITEM
PREPONDERANTE
AO
INTERRUPÇÃO DO
DESENVOLVIMENTO
JÁ POSSUI
FORNECIMENTO DE
DAS ATIVIDADES CONTRATO VIGENTE
ENERGIA ELÉTRICA NO
MEIO E FIM DO
(03/2017)
CAMPUS SOCORRO
CAMPUS SOCORRO,
ATENDENDO AS
NECESSIDADES DOS
SERVIDORES E
ALUNOS DO
CAMPUS

ALTA

VIGÊNCIA ATÉ
16/01/2022

R$240.000,00

ALINHAMENTO
COM
PLANEJAMENTO

SOCORRO

SOCORRO

GADM

GADM

C

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS PARA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
SERVIÇO CONTÍNUO
CONTINUADOS DE
INEXECUÇÃO DE
DE APOIO
LIMPEZA,
ATIVIDADES
ADMINISTRATIVO,
CONSERVAÇÃO,
RELACIONADAS AO
MANUTENÇÃO
HIGIENIZAÇÃO E
USO DO VEÍCULO
SERVIÇO COM MÃO DE
PREDIAL E
JÁ POSSUI
ASSEIO, DE
OFICIAL, APOIO
OBRA EXCLUSIVA (APOIO
MOTORISTA
CONTRATO VIGENTE
MANUTENÇÃO
ADMINISTRATIVO E
ADMINISTRATIVO)
NECESSÁRIO À
(12/2017)
PREDIAL, DE
MANUTENÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO
JARDINAGEM, DE
ESTRUTURA GERAL DO
PARA O
ALMOXARIFE, DE
PRÉDIO DO CAMPUS
DESEMPENHO DE
APOIO
SOCORRO
SUAS ATRIBUIÇÕES
ADMINISTRATIVO
(CONTÍNUO) E
TRANSPORTE NAS
DEPENDÊNCIAS DO
INSTITUTO FEDERAL DE
SERGIPE– CAMPUS
SOCORRO

ALTA

VIGÊNCIA ATÉ
01/08/2019

R$203.436,62

C

CONTRATAÇÃO DE
O LOCAL FICARÁ
SERVIÇOS
INAPROPRIADO PARA
CONTINUADOS DE
A EXECUÇÃO DAS
LIMPEZA,
SERVIÇO CONTÍNUO
ATIVIDADES DE
CONSERVAÇÃO,
DE LIMPEZA,
JÁ POSSUI
ENSINO, UMA VEZ
HIGIENIZAÇÃO E
CONSERVAÇÃO, CONTRATO VIGENTE QUE AS INSTALAÇÕES
ASSEIO NAS
HIGIENIZAÇÃO E
(13/2017)
NO PRÉDIO DO
DEPENDÊNCIAS DO
ASSEIO
CAMPUS NÃO
INSTITUTO FEDERAL DE
PASSARÁ POR
SERGIPE - CAMPUS
HIGIENIZAÇÃO
SOCORRO
ADEQUADA

ALTA

VIGÊNCIA ATÉ
28/08/2019

R$187.979,16

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(LIMPEZA)

SOCORRO

SOCORRO

GADM

GADM

C

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SUBESTAÇÃO)

CONTRATAÇÃO PARA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
OPERAÇÃO EVENTUAL,
MANUTENÇÃO
CORRETIVA E
PREVENTIVA, COM
FORNECIMENTO DE
REPOSIÇÃO DE PEÇAS
NOVAS,
RELATIVAMENTE AOS
EQUIPAMENTOS QUE
COMPÕES OS POSTOS
DE MEDIÇÃO E AS
SUBESTAÇÕES
ABRIGADAS E OU
AÉREAS, REDE AÉREAS
DE BAIXOU E OU
MÉDIA TENSÃO
INSTALADOS NO
CAMPUS SOCORRO

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
VEÍCULO EXISTENTE
ESPECIALIZADA NA
ASSEGURAR A
NO CAMPUS
PRESTAÇÃO DE
MOBILIDADE E O
SOCORRO SENDO
SERVIÇO DE
USO DO VEÍCULO
AINDA ASSISTIDO
GERENCIAMENTO DE
OFICIAL DO CAMPUS PELO CONTRATO
FROTA PARA
SOCORRO
34/2016 DA
ABASTECIMENTO POR
REITORIA
MEIO DE REDE
CREDENCIADA

FAVORECER O BOM
FUNCIONAMENTO
DAS ATIVIDADES
TANTO
AGUARDANDO
ADMINISTRATIVAS
LICITAÇÃO PRÉ
QUANTO
EMPENHO EMITIDO INTERRUPÇÃO DO
ACADÊMICAS DO
NO VALOR DE R$
FORNECIMENTO DE
CAMPUS SOCORRO,
11.227,12,
ENERGIA ELÉTRICA NO
MANTENDO A
REFERENTE AO
CAMPUS SOCORRO
SUBESTAÇÃO
PERÍODO DE
SEGURA DE
08/2018 A 12/2018
ACORDO COM AS
NORMAS TÉCNICAS
DA ABNT

PARALISAÇÃO DA
FROTA DE VEÍCULO
OFICIAIS MOTIVADA
POR FALTA DE
COMBUSTÍVEL

ALTA

ALTA

A PARTIR DE
01/08/2018

R$26.945,08

VIGÊNCIA DO
CONTRATO ATÉ
02/01/2019

R$ 66.285,56
(VALOR TOTAL DO
CONTRATO) R$
7.200,00 (VALOR
ESTIMADO PARA O
CAMPUS SOCORRO)

SOCORRO

SOCORRO

GADM

GADM

C

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO, DE FORMA
CONTÍNUA, DE SERVIÇOS
DE GERENCIAMENTO DE
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA
DE VEÍCULOS POR MEIO DE
CARTÃO MAGNÉTICO PARA
ATENDER ÀS NECESSIDADES
ASSEGURAR A
VEÍCULO EXISTENTE
DA FROTA DE VEÍCULOS DO
PERFEITA
NO CAMPUS
INSTITUTO FEDERAL DE
MANUTENÇÃO E
SOCORRO SENDO
SERGIPE – CAMPUS
FUNCIONAMENTO
AINDA ASSISTIDO
SOCORRO -, COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, DO VEÍCULO OFICIAL PELO CONTRATO
DO CAMPUS
12/2016 DA
PNEUS, ACESSÓRIOS,
COMPONENTES E
SOCORRO
REITORIA
MATERIAIS ORIGINAIS
RECOMENDADOS PELO
FABRICANTE DE ACORDO
COM AS CARACTERÍSTICAS
DE CADA VEÍCULO, POR
MEIO DE
CONCESSIONÁRIAS,
OFICINAS MULTIMARCAS E
CENTROS AUTOMOTIVOS E
MÃO-DE-OBRA MECÂNICA

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO VEICULAR)

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE SEGURO
VEICULAR COM
COBERTURA CONTRA
DANOS MATERIAIS
RESULTANTES DE
SINISTROS DE ROUBO
OU FURTO, COLISÃO,
INCÊNDIO, DANOS
CAUSADOS PELA
NATUREZA, E
ASSISTÊNCIA 24 HORAS

ASSEGURAR
COBERTURA DE
SEGURO PARA O
VEÍCULO OFICIAL

PARALISAÇÃO DA
FROTA DE VEÍCULO
OFICIAIS MOTIVADA
POR FALTA DE
MANUTENÇÃO

IMPOSSIBILIDADE DO
JÁ POSSUI
USO DO VEÍCULO
CONTRATO VIGENTE OFICIAL, CASO VENHA
(13/2014)
A SOFRER ALGUM
SINISTRO

ALTA

VIGÊNCIA DO
CONTRATO ATÉ
20/08/2019

R$ 424.312,21
(VALOR TOTAL DO
CONTRATO) R$
5.000,00 (VALOR
ESTIMADO PARA O
CAMPUS SOCORRO)

ALTA

VIGÊNCIA DO
CONTRATO ATÉ
01/12/2018

R$2.000,00

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

GADM

GADM

GADM

C

C

C

PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE
PUBLICAÇÃO NO
DIÁRIO OFICIAL DA
UNIÃO, DE ATOS
OFICIAIS E DEMAIS
INEXIGIBILIDADE(D.O.U.)
MATÉRIAS DE
INTERESSE DO
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE
SERGIPE – CAMPUS
SOCORRO

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(ELEVADORES)

CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
CORRETIVA E
PREVENTIVA, COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS
ORIGINAIS DE 01
ELEVADOR
PLATAFORMA
VERTICAL

ÓRGÃO FICA PASSIVO
DE FISCALIZAÇÃO
JUNTO AOS ÓRGÃOS
DE CONTROLE POR
APRESENTAR
IRREGULARIDADE DE
ATUALMENTE O
NÃO TORNAR
CAMPUS SOCORRO PÚBLICO A EXECUÇÃO
ESTÁ FAZENDO USO
DE PREGÕES
DO EMPENHO DA
ELETRÔNICOS,
REITORIA, VIA DELC
ADITIVOS
CONTRATUAIS,
APOSTILAMENTOS
CONTRATUAIS
(PARÁGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 61 DA LEI
8666)

ALTA

jan/19

R$5.000,00

GARANTIR A
SEGURANÇA DOS
USUÁRIOS, ALÉM
PROCESSO DE
DO PERFEITO
LICITAÇÃO INICIADO INVIABILIDADE DE
FUNCIONAMENTO
PELA DFD DE
ACESSO, PELOS PNE’S,
DAS INSTALAÇÕES
SERVIÇO 01/2018
AO 1º PISO DO
COMO TAMBÉM
DO CAMPUS
CAMPUS
DURABILIDADE E
SOCORRO
CONSERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO
PÚBLICO

ALTA

set/18

R$6.000,00

ALTA

dez/18

R$2.300,00

PUBLICAÇÃO DOS
ATOS OFICIAIS DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA FEDERAL

ASSEGURAR O
AQUISIÇÃO DE
PLENO USO DOS
EXTINTOR E
EXTINTORES DE
ACESSÓRIOS, PLACAS
COMPRAS
MATERIAL DE PREVENÇÃO
INCÊNDIO PELOS
DE SINALIZAÇÃO E
COMPARTILHADAS
À INCÊNDIO
BRIGADISTAS DO
SERVIÇOS DE RECARGA,
(CAMPUS GLÓRIA)
CAMPUS SOCORRO,
MANUTENÇÃO E TESTE
CASO HAJA
HIDROSTÁTICO
NECESSIDADE

INDISPONIBILIDADE
DE EXTINTORES DE
INCÊNDIO, EM
VIRTUDE DE
VENCIMENTO DE
SUAS CARGAS

SOCORRO

SOCORRO

GADM

GADM/GEN

C

C

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE
ASSEGURAR O
MANUTENÇÃO
PLENO
PREVENTIVA,
FUNCIONAMENTO
CORRETIVA E
SERVIÇO COM/SEM MÃO
DOS APARELHOS
INSTALAÇÃO COM
DE OBRA EXCLUSIVA
REFRIGERADORES
INSUMOS POR CONTA
(MANUTENÇÃO DE AR
PARA USO DOS
DA CONTRATADA, NOS
CONDICIONADO)
DOCENTES,
APARELHOS
DISCENTES E
CONDICIONADORES DE
TÉCNICOS
AR, BEBEDOUROS,
ADMINISTRATIVOS
GELADEIRAS E
FRIGOBARES DO
INSTITUTO FEDERAL DE
SERGIPE – CAMPUS
SOCORRO

MATERIAL DE EXPEDIENTE

AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE
CONSUMO E
EXPEDIENTE

INDISPONIBILIDADE
DE AMBIENTES
COMPRAS
CLIMATIZADOS, BEM
COMPARTILHADAS COMO DE OFERTA DE
(CAMPUS GLÓRIA)
ÁGUA TRATADA
REFRIGERADA PARA
CONSUMO

A AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE
CONSUMO E
EXPEDIENTE SÃO
FUNDAMENTAIS
PARA A PLENA
EXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES
ELEBORAÇÃO DE
DESENVOLVIDAS NO DFD DE MATERIAIS
CAMPUS SOCORRO
NOS SEUS DIVERSOS
SETORES,
GARANTINDO A
CONTINUIDADE DOS
SERVIÇOS
PRESTADOS

INEXECUÇÃO DAS
ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS E
DE ENSINO

ALTA

out/18

R$5.000,00

ALTA

mar/19

R$20.000,00

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

GADM/GEN

GADM

GEN

I

C

C/I

MOBILIÁRIO

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(DEDETIZAÇÃO)

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(MANUTENÇÃO E
SUPORTE)

INDISPONIBILIDADE
DISPOR O CAMPUS
DE ACOMODAÇÕES
AQUISIÇÃO DE
DE MOBILIÁRIO
DOS TÉCNICOS
MOBILIÁRIO PARA
COMPATÍVEL COM
ADMINISTRATIVOS E
COMPRAS
ATENDER AS
AS EXECUÇÕES DAS
DOS DOCENTES, BEM
COMPARTILHADAS
NECESSIDADES DA
ATIVIDADES DOS
COMO DE UTENSÍLIOS
(CAMPUS LAGARTO)
ADMINISTRAÇÃO DO
TÉCNICOS
PARA GUARDA DE
CAMPUS SOCORRO ADMINISTRATIVOS E
MATERIAIS E
DOS DOCENTES
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS

CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE
DEDETIZAÇÃO E
DESRATIZAÇÃO, COM
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS, SEM
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
DE MÃO DE OBRA, A
SEREM REALIZADOS EM
4 (QUATRO)
APLICAÇÃO NO
PERÍODO DE UM ANO

A CONTRATAÇÃO FAZSE NECESSÁRIA TENDO
EM VISTA NÃO HAVER
NO QUADRO DE
PESSOAL DO IFS
SOCORRO
PROFISSIONAL
QUALIFICADO E
HABILITADO PARA
REALIZAR OS SERVIÇOS
MENCIONADOS E,
TAMBÉM, TRATAM-SE
DE SERVIÇOS
ESSENCIAIS PARA
PROPICIAR UM
AMBIENTE SALUBRE
PARA OS SERVIDORES,
ALUNOS E
TERCEIRIZADOS DO
CAMPUS.

ELABORAÇÃO DE
DFD DE SERVIÇOS

Assegurar e
Ainda não possui
Projeto de aquisição de
sustentar a
material para aulas
material de consumo
continuidade das
do curso de
para laboratório do
aulas práticas do
manutenção e
curso de manutenção e curso já ofertado e suporte informática
suporte
da implantação de
e implantação do
novos cursos.
curso superior.

DESENVOLVIMENTO
DE UM AMBIENTE
INSALUBRE PASSIVO
DE GERAÇÃO DE
DOENÇAS

Inviabilidade de
executar aulas
práticas

ALTA

out/18

R$20.000,00

ALTA

mar/19

R$5.000,00

Alta

jan/19

R$200.000,00

OE20. Potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

GEN

GEN

GEN

GADM

CTI

C

SERVIÇO DE EVENTOS

C/I

MATERIAL DE
LABORATÓRIO
(ENFERMAGEM)

C/I

C

I

TIC

mai/19

R$200.000,00

OE13. Diversificar a
oferta de cursos em
diferentes níveis e
modalidades de
ensino.

Alta

jan/19

R$150.000,00

OE20. Potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações

ALTA

VIGÊNCIA ATÉ
16/01/2019. NOVO
CONTRATO SERÁ
REALIZADO A
PARTIR DE 17/01/19

R$360.000,00

Alto

jun/19

R$ 411.600,00

Promover eventos
de cunho acadêmico
Projeto de aquisição de
(datas
Não possui contrato
material de consumo
comemorativas,
de serviços
para eventos
formaturas,
semanas
acadêmicas...) .

Inviabilidade de
executar eventos

Projeto de aquisição de
material de consumo
para laboratório do
curso técnico em
enfermagem

Curso previsto no
planejamento

Inviabilidade de
executar aulas
práticas

Alta

Ainda não possui
material

Inviabilidade de
executar aulas,
aumentando o índice
de evasão

Aulas práticas do
curso

Projeto de aquisição de
material e
Assegurar o
equipamentos para o atendimento dos
MATERIAL DE CONSUMO
Núcleo de
estudantes com
E PERMANENTE
Atendimento as
necessidades
(ACESSIBILIDADE)
pessoas com
especificas durante
necessidades
as aulas
específicas

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(VIGILÂNCIA)

R$30.000,00

OE06. Promover o
acesso e a
disseminação das
informações dando
suporte as
atividades
educacionais,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas.

PRESTAÇÃO DE
GARANTIA DA
SERVIÇO DE
INTEGRIDADE FÍSICA
VIGILÂNCIA ARMADA
POSSUI CONTRATO
E PATRIMONIAL DE
DIURNA E NOTURNA E
VIGENTE (01/2017)
PESSOAS E DOS
SEGURANÇA
BENS PÚBLICOS.
PATRIMONIAL

AMBIENTE
DESPROVIDO DE
SEGURANÇA PARA O
PATRIMÔNIO
PUBLICO E PARA AS
PESSOAS

Possui
Assegurar e
computadores fora
sustentar a
da garantia,
Inviabilidade de
continuidade das
laboratórios de
continuidade das
Projeto de aquisição de
atividades dos
informática com
atividades acadêmicas
98 computadores
setores e expansão
déficit de
nos laboratórios de
dos laboratórios de
computadores e
informática.
informática do
necessidade de
Campus
implantação de
novos laboratórios.

Média

dez/18

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

CTI

CTI

CTI

CTI

CTI

I

I

I

I

C

Assegurar e
sustentar a
continuidade das
Projeto de aquisição de
atividades
05 notebooks
acadêmicas e
administrativas do
Campus.

Possui notebooks
fora da garantia e
alguns
apresentaram
defeitos de
hardware.

Inviabilidade de
continuidade das
atividades acadêmicas
e administrativas em
ambientes e situações
que necessitem de
mobilidade.

Médio

jun/19

R$ 17.005,00

Assegurar e
sustentar a
continuidade das
Projeto de aquisição de
MATERIAL AUDIOVISUAL
atividades
04 projetores
acadêmicas e
administrativas do
Campus.

Possui projetores
fora da garantia e
alguns
apresentaram
defeitos de
hardware.

Inviabilidade de
continuidade das
atividades
acadêmicas, em sala
de aula, e
administrativa, em
reuniões e eventos.

Alta

jun/19

R$ 9.998,00

TIC

Possui 20 aparelhos
telefônicos IP e
Melhorar a
Projeto de aquisição de
necessidade de
Capacidade de
comunicação de voz
08 aparelhos
atender setores não comunicação de voz
dos setores do
telefônicos IP
contemplados e
deficitária.
Campus.
parcialmente
contemplados.

Baixa

jun/19

R$ 2.398,96

TIC

Assegurar e
sustentar a
Inviabilidade da
continuidade dos Possui 35 nobreak e
proteção elétrica dos
Projeto de aquisição 40 serviços e utilização
necessidade de
equipamentos de TI
nobreaks 1,4kVA
de equipamentos de atender a ampliação
dos setores e
TI com a expansão
dos laboratórios.
laboratórios.
dos laboratórios do
Campus.

Alta

jun/19

R$ 19.680,00

Projeto de aquisição de
Não possui
material de consumo e
materiais de
Inviabilidade de
ferramentas de
Assegurar e
consumo e
continuidade das
manutenção em
sustentar a
ferramentas
atividades acadêmicas
MATERIAL DE CONSUMO
informática. (cabos,
continuidade dos
mínimas para
e administrativas, por
(REDES - TI)
pilhas, álcool
serviços e utilização
realização de
falta de materiais e
isopropílico, teclado, de equipamentos de
manutenção em
ferramentas para
mouse, chaves,
TI do Campus.
ativos e passivos de
manutenção.
alicates, multímetros e
informática
etc.)

Alta

mar/19

R$ 6.500,00

TIC

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

CTI

CTI

CTI

CTI

CTI

GADM/GEN

C/I

I

C

C

C

I

Possui cabeamento
estruturado
Inviabilidade de
deficitário em
continuidade das
alguns setores e atividades acadêmicas
laboratórios e
nos laboratórios de
necessidade de
informática e setores
implantação novos
administrativos.
laboratórios.

Alto

mar/19

R$ 80.000,00

Possui 04 switches e
necessidade de
Inviabilidade na
ampliação para
expansão de setores e
atender a expansão
laboratórios do
do cabeamento
Campus.
estruturado.

Alta

mar/19

R$ 50.610,000

Inviabilidade de
continuidade das
atividades de
fotocópia no Campus.

Alto

jun/19

R$ 11.100,00

Inviabilidade de
Assegurar e
Possui apenas um
continuidade das
SERVIÇO SEM MÃO DE Projeto de contratação
sustentar a
link de Internet, não
atividades acadêmicas
OBRA EXCLUSIVA (LINK DE do link de backup da
continuidade do há redundância para
e administrativas por
INTERNET E TELEFONIA)
Internet
serviço de Internet
atender
indisponibilidade de
no Campus.
indisponibilidades.
Internet

Alto

mar/19

R$ 78.000,00

Vulnerabilidade para
furto do patrimônio
público.

Baixo

jun/19

R$ 3.000,00

Atualmente a sala
de atendimento ao
Quando muitas
aluno, não possui
pessoas estão no
aparelho de ar
ambiente, o mesmo
condicionado,
se torna desagradável
possuindo apenas em virtude do calor.
1(um) ventilador.

Médio

mar/19

R$ 3.000,00

TIC

Ampliar a
Serviço de expansão e
infraestrutura para
manutenção do
comunicação de
cabeamento
dados e voz do
estruturado
Campus.

TIC

Projeto de aquisição de
03 switches

Assegurar e
sustentar a
expansão do
cabeamento
estruturado do
Campus.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(OUTSOURCING)

Projeto de
continuidade do
contrato de
outsourcing de
impressão.

Assegurar e
sustentar a
continuidade do
serviço outsourcing
de impressão no
Campus.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SISTEMAS CFTV)

AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO

Assegurar e
sustentar a
segurança do
patrimônio com
Projeto de aquisição de monitoramento dos
sistema CFTV
ambientes do
Campus, através de
sistema de
monitoramento de
CFTV.

AQUISIÇÃO DE AR
CONDICIONADO

Proporcionar um
ambiente mais
agradável para
desempenho das
atividades.

Todas as cópias e
impressões são
realizadas através
deste contrato.

Não existe esse
monitoramento.

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

GADM

GADM/GEN

GADM/GEN

GADM/GEN

GADM

GADM

GADM/GEN

C

C

I

I

C

AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL (COM E SEM
VASILHAME)

EPI'S

ELETRODOMÉSTICO

Abastecimento de
AQUISIÇÃO DE ÁGUA água para consumo
MINERAL (COM E SEM
humano, e
VASILHAME DE 20
ampliação do
LITROS
número de
garrafões.

AQUISIÇÃO DE EPIs

No momento,
temos feito a
aquisição do item
por meio de uma
ata.

Falta de água para
consumo, causando
insalubridade

Alto

set/19

R$ 3,400,00

Uma parte dos
equipamentos já
foram adquiridos.

Falta de itens
necessários para
desenvolvimento das
atividades de ensino

Alto

mar/19

R$ 5,000,00

Equipamentos
insuficientes.

Falta de
equipamentos para
áreas de convivência,
devido ao crescimento
do número de alunos.

Alto

mar/19

R$ 100.000,00

Para equipar salas
de aula, auditório,
Falta de
biblioteca,
Equipamentos
equipamentos para
laboratórios, setor insuficientes ou em andamento das aulas,
de manutenção, e uso há muitos anos.
e atividades de
áreas de
manutenção.
convivência.

Alto

mar/19

R$ 100.000,00

Para
desenvolvimento
das atividades do
Curso de
Manutenção

Para equipar salas
AQUISIÇÃO DE
de aula, auditório,
ELETRODOMÉSTICOS
biblioteca,
EM GERAL
laboratórios, e áreas
de convivência.

ELETROELETRÔNICOS

AQUISIÇÃO DE
ELETROELETRÔNICOS
EM GERAL

MATERIAL DE LIMPEZA

AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE LIMPEZA
PARA O IFS

Suprir a necessidade
Atualmente os itens A falta dos materiais
de materiais para
são adquiridos
provoca
atividades de
através do contrato insalubridades dos
limpeza e
de limpeza vigente.
ambientes
higienização.

Alto

set/18

R$ 8.000,00

Atualmente todos Em caso de chegada
os servidores
de novos servidores,
Suprir as demandas possuem carimbos,
ou desgaste dos
administrativas
porém não há
carimbos existente,
reservas para
haverá a necessidade
substituição
de aquisição.

Médio

mar/19

R$ 500,00

Alto

mar/19

R$ 100.000,00

C

MATERIAL DE CONSUMO
(CARIMBOS)

AQUISIÇÃO DE
CARIMBOS

C

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE (SALA DE
AULA)

AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE
CONSUMO E
PERMANENTE PARA
UTILIZAÇÃO EM SALA
DE AULA

Para equipar salas
de aula.

Equipamentos
Falta de
insuficientes ou em equipamentos para
uso há muitos anos. andamento das aulas.

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

GEN

GEN

GADM/GEN

GADM/GEN

GADM/GEN

GADM/GEN

C

MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

C

MATERIAL GRÁFICO E
DIVULGAÇÃO

C/I

Material de
O aluno de alta e
Itens escolares e
consumo que deve média vulnerabilidade
fardamento para
ser renovado a cada não ter fardamento
distribuir aos alunos
ano
para frequentar o IFS

Alto

mar/19

30.000,00

Alto

mar/19

30.000,00

O planejamento do
campus prevê a Desassistir a demanda
implantação de um
da cidade.
curso superior

Alto

30/05/2019

70.000,00

Atualmente alguns
AQUISIÇÃO DE
Suprir as
itens são adquiridos Falta de manutenção,
MATERIAL
necessidades de
por meio de
podendo provocar
HIDRÁULICO, ELÉTRICO
manutenção predial
contrato e atas
prejuízos e acidentes.
E FERRAMENTAS
vigentes

Alto

mar/19

R$ 5.000,00

Atualmente alguns
Suprir as
itens são adquiridos Falta de manutenção,
necessidades de
por meio de
podendo provocar
manutenção predial
contrato e atas
prejuízos e acidentes.
vigentes

Alto

mar/19

R$ 5.000,00

Médio

mar/19

R$ 6.000,00

AQUISIÇÃO DE
Itens para
MATERIAL DE
divulgação do
O campus não
DIVULGAÇÃO (banners, campus e das ações possui contrato para
faixas, folders, carro de
educativas e
tal serviço
som, outdoors...)
acadêmicas.

AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS
PERMANENTES E DE
MATERIAL DE
Há a previsão da
CONSUMO PARA
LABORATÓRIO (GESTÃO
implantação do
LABORATÓRIO DE
DA PRODUÇÃO
referido curso em
CURSO SUPERIOR EM
INDUSTRIAL)
2019
TECNOLOGIA DA
GESTÃO DA PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

C

MATERIAL HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E
FERRAMENTAS

C

MATERIAL DE
MANUTENÇÃO E PINTURA
PREDIAL

C

AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE
CONSUMO PARA
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA AOS
ALUNOS

MATERIAL DE
SINALIZAÇÃO

AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE
MANUTENÇÃO E
PINTURA PREDIAL

Divulgação
insuficiente e
deficitária.

Atualmente o
Uso irregular do
Proporcionar
estacionamento do estacionamento; falta
identificação dos
AQUISIÇÃO DE PLACA
Campus não possui
de orientação aos
setores e ambiente,
DE SINALIZAÇÃO DE
placas, e apenas visitantes, em virtude
além de orientações
AMBIENTES
alguns setores
de os setores não
quanto ao uso do
possuem adesivos
possuírem
estacionamento
de identificação
identificação

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

GADM

GADM

GADM

GADM

GADM

GADM

GADM

MATERIAL PARA COPA /
COZINHA

Prover a
AQUISIÇÃO DE
necessidade de
MATERIAIS DE COPA E
recursos para
COZINHA PARA O IFS alimentação de
CAMPUS SOCORRO servidores, alunos e
para eventos.

C

MATERIAL AUDIOVISUAL

AQUISIÇÃO DE
Itens para
MATERIAL
divulgação do
O campus não
AUDIOVISUAL PARA O campus e das ações possui contrato para
IFS – CAMPUS
educativas e
tal serviço
SOCORRO
acadêmicas.

I

AQUISIÇÃO DE TOLDOS
Prover o
PARA
Atualmente o
Falta de proteção
MATERIAL PERMANENTE
estacionamento do
ESTACIONAMENTO E
estacionamento não contra chuvas e raios
(TOLDOS)
Campus com
ÁREAS DE
é coberto
solares
cobertura
CONVIVÊNCIA

Falta de condições
para se alimentar no
campus

Alto

mar/19

R$ 20.000,00

Divulgação
insuficiente e
deficitária.

Alto

mar/19

30.000,00

Média

mar/19

R$ 60.000,00

Alto

mar/19

R$ 15.000,00

C

Proporcionar meios
Atualmente, o
de locomoção para
Campus possui
SERVIÇO SEM MÃO DE
execução de
apenas 1(um)
OBRA EXCLUSIVA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
atividades
veículo de passeio,
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS)
administrativas e
com motorista
acadêmicas
terceirizado

Falta de transporte
para execução de
atividades
administrativas e de
ensino

Alto

mar/19

R$ 50.000,00

C

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA DE SERVIÇO
Vulnerabilidade,
SERVIÇO SEM MÃO DE
DE FECHADURA
Proporcionar maior
O campus não
colocando em risco a
OBRA EXCLUSIVA
ELETRÔNICA,
controle de acesso possui contrato para
segurança e
(BIOMETRIA E SOFTWARE
BIOMETRIA E
ao Campus.
tal serviço
integridade física de
DE CONTROLE)
SOFTWARE DE
alunos e servidores.
CONTROLE

Alto

mar/19

40.000,00

Alto

mar/19

R$ 10.000,00

C

C

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

VIDRAÇARIAS E
ESQUADRIAS

CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA
SERVIÇO DE
AGENCIAMENTO DE
VIAGENS

O campus não
possui tais itens

Proporcionar
condições para que
O campus não
Aquisição de
os servidores
possui contrato para passagens por preços
participem de
tal serviço
mais elevados
eventos de
capacitação

Manter as
vidraçarias e
Provocação de
Contratação de
esquadrias sempre
acidentes por vidros e
empresa prestadora de
O campus não
em perfeito estado,
peças danificadas,
serviços de
possui contrato para
proporcionando
além de expor o
manutenção de
tal serviço
substituição de
patrimônio da
vidraçaria e esquadrias
peças quando
instituição
necessário

SOCORRO

SOCORRO

SOCORRO

GADM

CRE

DG

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(BOMBAS D'ÁGUA)

Contratação de
empresa prestadora
de serviços de
manutenção de
bombas dágua

I

AQUISIÇÃO DE TOTENS
TOUCHSCREEM

Aquisição de Totens
touchscreem para dar
suporte ao
atendimento dos
discentes

I

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Manter as bombas
Desabastecimento de
em pleno
O campus não
água, e dificuldades
funcionamento para possui contrato para
para atender
o abastecimento e
tal serviço
eventuais
combate a incêndio
emergências
Adquirir 01 (um)
tótem para o
Campus Socorro a
fim de apoiar as
atividades da CRE e
atender outras
demandas
esporádicas.

Não dispomos do
equipamento

Indisponibilidade
destes equipamentos
para a utilização do
SGA - Sistema de
Gestão de
Atendimento.

Alto

mar/19

R$ 10.000,00

Média

jun/19

R$10.000,00

Atender aos alunos
Atualmente o
Não atender ao
Construir uma quadra
com ambiente para Campus não possui público alvo (o aluno)
de vôlei de areia e
práticas desportivas área para prática de nas atividades de lazer
Espirobol
e de lazer
esportes e lazer.
e esporte

Alta

JUNHO/2019

R$ 14.761,78

Atualmente o
Crescimento do
campus possui
Campus para
apenas 04 Salas de
atender as
aula, e 03
demandas da região
laboratórios.

SOCORRO

DG

I

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Construir Didática com
20 salas de aula e 06
laboratórios

Não ofertar o ensino
de qualidade; Não
ampliação do ensino;

Alta

JUNHO/2019

R$ 7.000.000,00

SOCORRO

DG

I

OBRAS / SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

Abertura do Curso da
Crescimento do
Campus possui
Não ofertar o ensino
modalidade Integrado
Campus para
apenas a
de qualidade; Não
do Campus Socorro em
atender as
Modalidade Ténico
ampliação do ensino;
2020
demandas da região
Subsequente

Alta

até junho/2019

R$ 600.000,00

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(CANTINA)

Contratação de
empresa especializada
para fornecimento de
refeições e lanches
(cantina) utilizando
Proporcionar a
food truck, com
comunidade
concessã o de área de acadêmica acesso a
Uso de Bem P úblico na lanches e refeições,
forma onerosa, nas
no campus.
depend ências do
Instituto Federal de
Sergipe -Campus
Socorro

Média

Imediato

-

SOCORRO

CADM

Não dispõe.

Comprometer bem
estar da comunidade
acadêmica.

Ampliar a
Informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos

SOCORRO

SOCORRO

CADM

CADM

C

C

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA (APOIO
ADMINISTRATIVO)

Zelar pelas áreas
Contratação de serviço
verdes da instituição Vigência do contrato
de jardinagem, com
atual encerra-se em
dando a
matérial e
agosto de 2019.
manutenção
equipamentos.
adequada.

Áreas verdes sem
conservação.

Alta

Agosto de 2019

R$3.415,92

PERSIANAS E DIVISÓRIAS

Realizar a separação
de áreas do
Campus, por meio
de divisórias e
controle de
luminosidade e
Aquisição e instalação incidência de raios
Existem áreas que
de persianas, e
solares por meio de
não dispõe.
divisórias
e persianas,
tornando os
ambientes mais
adequados para o
desenvolvimento
das atividades
laborais e de ensino.

Comprometer bemestar da comunidade
e a produtividade dos
serviços
desenvolvidos

Baixo.

Outubro de 2019

R$888,09

CAMPUS

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

SETOR

GADM-TB

GADM-TB

GEN-TB

CTI-TB

CUSTEIO (C) /
INVESTIMENTO (I)

C

I

C

I

CATEGORIA DO OBJETO

OBJETO DA
CONTRATAÇÃO

JUSTIFICATIVA
PARA A
CONTRATAÇÃO

Viabilizar o
desenvolvimento
MATERIAL DE EXPEDIENTE Material de Expediente
das atividades
administrativas do
Órgão.

MOBILIÁRIO

MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

TIC

Atendimento das
demandas de
armazenamento de
Aquisição de Mobiliário
documentos e
Geral.
equipamentos para
alocação nos
espaços da Sede
Definitiva do Órgão.

SITUAÇÃO ATUAL
DA UNIDADE EM
RELAÇÃO AO
OBJETO

RISCOS: PRINCIPAL
AMEAÇA ENVOLVIDA
CASO NÃO SEJA
CONTRATADO

GRAU DE
PRIORIDADE DA
CONTRATAÇÃO

Já possui o serviço,
porém em
quantidade
insuficiente para o
ano de 2019.

Ineficiência e
Interrupção na
execução de serviços
essenciais.

Alta

Possui o material,
porém em
quantidade e
características
insuficientes.

Inviabilidade no
armazenamento e
suporte à execução
dos serviços
acadêmicos e
administrativos do
Órgão.

Aquisição de Material
Escolar

Viabilidade para
ministrar as aulas,
assim como
aperfeiçoar
procedimentos
institucionais.

Possui o material
em quantidade
insuficiente.

Inviabilidade em
atender a demanda
finalística do Órgão
nas áreas
administrativas e de
ensino.

Aquisição de
Computadores.

Substituição de
computadores que
já estão sem
garantia, além de
atender o aumento
da demanda à Sede
Definitiva do Órgão.

Possui o material,
porém sem
garantia.

Inviabilidade na
continuidade dos
serviços
administrativos.

Alta

Alta

Alta

DATA ESTIMADA
VALOR ESTIMADO
PARA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
DO ITEM
(ANUAL)

jan/19

jan/19

jan/19

mar/19

ALINHAMENTO
COM
PLANEJAMENTO

R$17.690,07

OE8: Consolidar
melhorias na gestão
documental.

R$540.000,00

OE8: Consolidar
melhorias na gestão
documental. OE10:
Adequar e implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$16.084,75

OE11: Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais. OE18:
Promover
Assistência
Estudantil
priorizando inclusão
e permanência ao
estudante
aperfeiçoando as
razões existentes.
OE20: Potencializar
a qualidade de
ensino com
inovações.

R$219.549,00

OE07: Ampliar a
informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos.

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

CTI-TB

GEN-TB

CTI-TB

CTI-TB

CTI-TB

CTI-TB

CTI-TB

I

I

I

I

I

TIC

Aquisição de
Notebooks.

Disponibilização dos
equipamentos nas
salas de aula da
Sede Definitiva do
Órgão.

Disponibilizar
equipamentos para
MATERIAL AUDIOVISUAL Aquisição de Projetores
uso em salas de aula
e auditório.

Possui o material,
porém sem
garantia.

Inviabilidade na
continuidade das
atividades acadêmicas
dos Docentes na
Instituição.

Possui o material,
Dificuldade no
porém em
atendimento às
quantidade
demandas acadêmicas
insuficiente.
em salas de aula.

TIC

Disponibilizar o
acesso à rede sem
fio para a
Aquisição de
comunidade
Equipamentos para
acadêmica e
Acesso à Rede Sem Fio.
administrativa da
Sede Definitiva do
Órgão.

Possui o material,
porém em
quantidade
insuficiente.

Dificuldade no
fornecimento do
acesso à internet para
os usuários.

TIC

Aquisição de Software
para Segurança Digital.

Assegurar a
integridade dos
dados que
circundam a Rede
de Internet do
Órgão.

Possui o material,
porém já próximo
de vencer sua
garantia.

Comprometimento
dos dados da Rede de
Internet do Órgão.

Aquisição de Telefonia
Voip

Atendimento à
necessidade de
comunicação da
comunidade
acadêmica e
administrativa do
Órgão.

Possui o material,
porém em
quantidade
insuficiente.

Ineficiência na
comunicação e
desempenho das
atividades atribuídas
ao Órgão.

Aquisição de Suportes
Reguláveis para
Monitores de Mesa.

Assegurar uma
melhor ergonomia
dos servidores do
Órgão.

Possui o material,
porém em
quantidade
insuficiente.

Comprometimento à
saúde ocupacional do
servidor, podendo
gerar ineficiência na
execução das
atividades
administrativas.

Não possui o
material.

Inviabilidade na
realização de reuniões
eficientes no Órgão.

TIC

C

MATERIAL DE CONSUMO
(REDES - TI)

I

Viabilizar a
Aquisição de
realização de
MATERIAL AUDIOVISUAL Equipamento de Áudio reuniões presenciais
e Vídeo.
e por vídeo
conferência.

Alta

Alta

Alta

Alta

Média

Média

Média

mar/19

mar/19

mar/19

mar/19

mai/19

mai/19

jul/19

R$28.800,00

OE07: Ampliar a
informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos.

R$26.947,50

OE07: Ampliar a
informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos.

R$58.100,00

OE07: Ampliar a
informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos.

R$20.000,00

OE07: Ampliar a
informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos.

R$1.260,00

OE07: Ampliar a
informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos.

R$1.840,00

OE03: Promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e da
qualidade de vida.

R$1.424,00

OE07: Ampliar a
informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos.

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

ASCOM-TB

CTI-TB

CMT-TB

CMT-TB

CMT-TB

I

TIC

I

MATERIAL DE CONSUMO
(REDES - TI)

I

MATERIAL DE
MANUTENÇÃO E PINTURA
PREDIAL

Assegurar o
armazenamento de
dados por parte de
setores que
possuem volume
Alta de informações
a serem guardadas.

Não possui o
material.

Ineficiência quanto ao
armazenamento de
dados, podendo
comprometê-los
quanto a integridade.

Aquisição de
Assegurar a limpeza
Equipamento Portátil
de equipamentos de
para Limpeza de
TI.
Computadores.

Não possui o
material.

Inviabilidade na
limpeza e
manutenção de
equipamentos.

Não possui o
material.

Ineficiência na área
estrutural do órgão
pondo em risco a
integridade física do
usuário.

Aquisição de
Equipamento para
Armazenamento de
Dados.

Aquisição de
equipamentos para
manutenção predial.

Viabilizar a
manutenção
preventiva em fins
estruturais e
assegurar o
adequado
funcionamento do
órgão.

C

Assegurar a
SERVIÇO COM/SEM MÃO
manutenção
DE OBRA EXCLUSIVA
Contratação de serviço
preventiva e
(MANUTENÇÃO DE AR
refrigeração.
corretiva para os
CONDICIONADO)
equipamentos de ar
condicionado.

C

Assegurar a
Contratação de Serviço
eficiência dos meios
MATERIAL DE PREVENÇÃO
para Recarga e
disponíveis para
À INCÊNDIO
Manutenção de
prevenção de
Extintores.
acidentes.

Não possui o
serviço.

Inviabilidade na
manutenção dos
equipamentos,
comprometendo a
salubridade do
ambiente.

Não possui o
serviço.

Deficiência no
combate a incêndios e
acidentes, internos
e/ou externos, tendo
em vista a localização
geográfica que se
encontra o Órgão.

Média

Média

Alta

Alta

Alta

mai/19

mai/19

jan/19

jan/19

jan/19

R$390,00

OE07: Ampliar a
informatização de
processos
administrativos e
acadêmicos.

R$130,00

OE11: Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais.

R$7.500,00

OE10. Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$40.000,00

OE03. Promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e da
qualidade de vida.
OE10. Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$1.180,00

OE10. Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

CMT-TB

CMT-TB

CMT-TB

C

I

I

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(DEDETIZAÇÃO)

MATERIAL HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E
FERRAMENTAS

ELETRODOMÉSTICO

Prevenir e controlar
a proliferação de
Contratação de serviço insetos e pragas
para dedetização.
prejudiciais à saúde
dos usuários do
Órgão.

Aquisição de
equipamentos
elétricos.

Aquisição de
Bebedouros

Disponibilizar o
aparato elétrico
necessário às
atividades
acadêmicas, bem
como assegurar a
sua reposição em
caso de
necessidade.

Ampliar o acesso a
insumos
indispensáveis à
saúde dos usuários,
considerando o
aumento da
demanda.

Não possui o
serviço.

Aumento da
população de insetos
e pragas no entorno
do campus, pondo em
risco a saúde da
comunidade
institucional.

Possui o material,
porém com
quantitativo
insuficiente.

Interrupção dos
serviços essenciais
desenvolvidos no
Órgão, tendo como
uma das principais
consequências uma
iluminação ineficiente
para desenvolver as
atividades noturnas.

Possui o material,
porém com
quantitativo
insuficiente.

Inadequação do
atendimento à
demanda.

Alta

Alta

Alta

jan/19

jun/19

mai/19

R$3.000,00

OE03. Promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e da
qualidade vida.
OE10. Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$1.600,00

E10. Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$2.100,00

OE03. Promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e da
qualidade de vida.
OE10. Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

GADM-TB

GADM-TB

GADM-TB

GADM-TB

C

C

C

C

Prestação de serviço
em outsourcing de
impressão.

Assegurar e
sustentar a
continuidade da
prestação do serviço
Já possui o serviço.
para o
funcionamento
administrativo do
órgão.

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(VIGILÂNCIA)

Serviço de vigilância
armada diurna e
noturna e segurança
patrimonial.

Assegurar e
Inviabilidade do
sustentar a
funcionamento do
continuidade da
órgão em várias
prestação do serviço
Já possui o serviço.
perspectivas:
para o
administrativa,
funcionamento
educacional, vigilância
administrativo e
patrimonial etc.
segurança do órgão.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Assegurar e
sustentar a
Prestação de serviços
continuidade da
Inviabilidade de
de gerenciamento de prestação do serviço
atender atividades do
manutenção
para atender a
Já possui o serviço.
órgão desenvolvidas
preventiva e corretiva demanda do órgão
externamente.
de veículos.
com relação à
atividades externas
desenvolvidas.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(OUTSOURCING)

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(GERENCIAMENTO DE
FROTA)

Serviço de
abastecimento.

Assegurar e
sustentar a
continuidade da
prestação do serviço
para atender a
demanda do órgão
com relação à
atividades externas
desenvolvidas.

Não possui o
serviço.

Inviabilidade do
funcionamento do
órgão em várias
perspectivas:
administrativa,
educacional etc.

Inviabilidade de
atender atividades do
órgão desenvolvidas
externamente.

Alta

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

jan/19

R$13.114,50

OE09. Fomentar
boas práticas de
governança e
gestão. OE06.
Promover o acesso e
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
Científicas,
tecnológicas e
culturais da
biblioteca.

R$459.989,33

OE09. Fomentar
boas práticas de
governança e
gestão. OE10.
Adequar e implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$12.000,00

OE17. Identificar
potencialidades
para prestação de
serviços à
comunidade
externa.

R$1.539,18

OE17. Identificar
potencialidades
para prestação de
serviços à
comunidade
externa.

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

GADM-TB

GADM-TB

GADM-TB

GADM-TB

C

C

Assegurar a
prestação do serviço
SERVIÇO SEM MÃO DE Contratação de serviço
para atender a
OBRA EXCLUSIVA
de locação de veículos demanda do órgão
(LOCAÇÃO DE VEÍCULOS)
leves e pesados.
com relação à
atividades externas
desenvolvidas.

SERVIÇO COM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(LIMPEZA)

Não possui o
serviço.

Assegurar e
Inviabilidade do bom
sustentar a
funcionamento do
continuidade da
órgão em várias
Serviço continuado de prestação do serviço
Já possui o serviço.
perspectivas:
limpeza e conservação.
de limpeza e
administrativa,
conservação
educacional, limpeza e
patrimonial do
conservação etc.
órgão.

C

Assegurar e
sustentar a
continuidade da
Serviço de publicações
prestação do serviço
INEXIGIBILIDADE(D.O.U.)
no Diário Oficial da
Já possui o serviço.
para viabilizar a
União.
publicidade dos
Atos Administrativos
do órgão.

C

Assegurar a
prestação do serviço
para possibilitar o
Prestação de serviços
custeio do
de agenciamento de
descolamento da Já possui o serviço.
viagens.
comunidade
acadêmica e
administrativa do
órgão.

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(AGENCIAMENTO DE
VIAGENS)

Inviabilidade de
atender atividades do
órgão desenvolvidas
externamente.

Inviabilidade do
funcionamento do
órgão em dar ciência
ao cidadão sobre os
Atos Administrativos
do órgão.

Inviabilidade em
custear o
deslocamento dos
acadêmicos e
administrativos do
órgão.

Média

Alta

Alta

Alta

mai/19

jan/19

jan/19

01/08/2019

R$10.500,00

OE17. Identificar
potencialidades
para prestação de
serviços à
comunidade
externa. OE21.
Disseminar políticas
de Extensão,
pesquisa e inovação.

R$183.264,60

OE09. Fomentar
boas práticas de
governança e
gestão. OE10.
Adequar e implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$5.000,00

OE09. Fomentar
boas práticas de
governança e
gestão. OE11.
Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais.

R$18.390,43

OE02. Ampliar as
atividades de
capacitação dos
servidores visando
as áreas de
prioridades e
mapeamento de
competências.

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

GADM-TB

GADM-TB

GADM-TB

GADM-TB

C

C

C

C

INEXIGIBILIDADE
(CORREIOS)

Assegurar e
sustentar a
continuidade da
Prestação de serviço de
prestação do serviço
correspondência e
Já possui o serviço.
para o
venda de produtos.
funcionamento
administrativo do
órgão.

Inviabilidade do
funcionamento do
órgão em várias
perspectivas:
administrativa,
educacional etc.

AQUISIÇÃO DE ÁGUA
MINERAL (COM E SEM
VASILHAME)

Assegurar e
Serviço de
sustentar a
fornecimento de água
continuidade da
Já possui o serviço.
mineral para consumo prestação do serviço
humano.
para o consumo no
órgão.

Inviabilidade do
funcionamento do
órgão em várias
perspectivas:
administrativa,
educacional etc.

Assegurar a
prestação do serviço
para possibilitar o
adequado
funcionamento do
órgão em todas as
perspectivas.

Atualmente o
serviço é custeado
pelo Poder
Executivo Municipal
de Tobias Barreto,
pois o órgão se
encontra numa sede
provisória, porém a
mudança para a
sede definitiva é
iminente,
transferindo assim a
referida despesa
para o órgão.

Inviabilidade do
funcionamento do
órgão em várias
perspectivas:
administrativa,
educacional etc.

Assegurar a
prestação do serviço
Serviço de
para possibilitar o
INEXIGIBILIDADE (ÁGUA E
fornecimento de água
adequado
ESGOTO)
e saneamento.
funcionamento do
órgão em todas as
perspectivas.

Atualmente o
serviço é custeado
pelo Poder
Executivo Municipal
de Tobias Barreto,
pois o órgão se
encontra numa sede
provisória, porém a
mudança para a
sede definitiva é
iminente,
transferindo assim a
referida despesa
para o órgão.

Inviabilidade do
funcionamento do
órgão em várias
perspectivas:
administrativa,
educacional etc.

DISPENSA DE LICITAÇÃO
(ENERGIA ELÉTRICA)

Serviço de
fornecimento de
energia elétrica.

Alta

Alta

Alta

Alta

jan/19

jan/19

jan/19

jan/19

R$720,00

OE04. Desenvolver
ações e
instrumentos de
comunicação e
marketing
institucional.

R$7.171,20

OE03. Promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
do clima
organizacional e da
qualidade vida.

R$180.000,00

OE10. Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$96.000,00

OE10. Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

GEN-TB

COALP

CTI

COBIB

GEN

C

AUXÍLIOS

Auxílio Financeiro a
Estudantes

Assegurar a
prestação do serviço
para auxiliar
Inviabilidade de
financeiramente o
custear o auxílio e dar
discente que se
continuidade ao
enquadra nos
Já possui o serviço.
programa de
programas de
Assistência ao
Assistência ao
Educando da
Educando da
Educação Profissional.
Educação
Profissional.

C

Assegurar a gestão
documental nos
processos
Projeto de aquisição de
MATERIAL DE CONSUMO
administrativos com
carimbos para o setor
(CARIMBOS)
a indicação de
administrativo.
dados dos
servidores do
Órgão.

I

Assegurar a
Uso descontrolado
viabilidade do uso
MATERIAL DE CONSUMO Aquisição de timer para
dos aparelhos de ar
consciente da
(TIMER PARA AR
controlar acionamento
Não possui o objeto. condicionado, assim
energia elétrica do
CONDICIONADO)
de ar condicionado.
como da energia
Campus Tobias
fornecida ao Campus.
Barreto.

C/I

I

Possui o objeto,
porém em
quantidade
insuficiente.

Inviabilidade da
gestão documental e
falta de identificação
clara do servidor que
atesta os processos.

Viabilizar aos
Aquisição de material setores envolvidos,
de consumo e
Arquivo e Biblioteca,
permanente para
a melhor gestão
arquivo e biblioteca. dos procedimentos
institucionais.

Possui o objeto,
porém em
quantidade
insuficiente.

Inviabilidade do
atendimento à
demanda devido ao
seu crescimento com
a mudança para o
Campus definitivo.

Aquisição de material Viabilizar ao corpo
MATERIAL DE CONSUMO
de consumo e
discente do órgão a
E PERMANENTE (SALA DE
permanente para
realização das aulas
AULA)
utilização em salas de em salas de forma
aulas.
adequada .

Possui o objeto,
porém em
quantidade
insuficiente.

Inviabilidade do
atendimento à
demanda devido ao
seu crescimento com
a mudança para o
Campus definitivo.

MATERIAL DE CONSUMO
E PERMANENTE
(ARQUIVO/BIBLIOTECA)

Alta

Médio

Alto

Alto

Alto

jan/19

mar/19

out/19

nov/19

jun/19

R$93.000,00

OE18. Promover
assistência
estudantil,
priorizando inclusão
e permanência dos
estudantes,
aperfeiçoando as
ações existentes.

R$660,00

OE08 – Consolidar
as melhorias na
gestão documental.
OE11 – Aperfeiçoar
processos e
procedimentos
institucionais.

R$5.000,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$300.000,00

OE06 – Promover o
acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
Científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas.

R$50.048,50

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

CAM

GADM

CMT-TB

CTI-TB

GADM

I

MATERIAL DE
SINALIZAÇÃO

C

MATERIAL PARA COPA /
COZINHA

C

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(ELEVADORES)

C

C

Viabilizar a
identificação dos
departamentos do
Aquisição de placas de
Órgão, assim como
sinalização de
Não possui o objeto.
orientar os usuários
ambientes.
sobre a localização
espacial do
ambiente.

Aquisição de materiais
de copa e cozinha para
o IFS.

Assegurar o
atendimento à
demanda que o
Órgão possui
quanto ao setor
envolvido.

Inviabilidade no
atendimento à
necessidade que o
setor de copa do
Órgão exige.

Assegurar a
Inviabilidade de
Contratação de serviço
manutenção
manutenção, pondo
de manutenção de
contínua do objeto
em risco o
Não possui o objeto.
elevadores
para atendimento
atendimento do
(plataforma).
dos que
usuário que necessitar
necessitarem .
utilizá-lo.

Assegurar a
Contratação de
prestação do serviço
SERVIÇO SEM MÃO DE
empresa para
para a continuidade
OBRA EXCLUSIVA (LINK DE prestação de serviços
dos procedimentos
INTERNET E TELEFONIA) de telefonia fixa e links
institucionais do
dedicados a internet.
Órgão.

DIÁRIAS

Não possui o objeto.

Inviabilidade no
atendimento de
normas técnicas.

Diárias no País.

Possui o objeto,
porém com a
necessidade de
continuidade do
serviço.

Assegurar a
prestação do serviço
para possibilitar o
custeio do
descolamento da Já possui o serviço.
comunidade
acadêmica e
administrativa do
órgão.

Inviabilidade da
realização dos
procedimentos
institucionais do
Órgão.

Inviabilidade em
custear o
deslocamento dos
acadêmicos e
administrativos do
órgão.

Alto

Médio

Alto

Alto

Alto

mai/19

abr/19

set/19

25/09/2019

jan/19

R$19.503,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$14.705,40

OE03 – Promover
integração dos
servidores,
buscando melhoria
de clima
organizacional e da
qualidade de vida.

R$7.200,00

OE10 – Adequar e
implantar
edificações
existentes visando
atender normas
técnicas.

R$48.000,00

OE06 – Promover o
acesso e a
disseminação das
informações, dando
suporte às
atividades
educacionais,
Científicas,
tecnológicas e
culturais das
bibliotecas.

R$17.000,00

OE02. Ampliar as
atividades de
capacitação dos
servidores visando
as áreas de
prioridades e
mapeamento de
competências.

Atendimento das
demandas e do
Campus Tobias
Barreto, referente
aos laboratórios e
instalações prediais

Alto

01/06/2019

R$41.097,88

C

Contratação de
apoio administrativo
Contratação de pessoa
para prestar suporte
SERVIÇO COM MÃO DE
jurídica para a
em atividades não
OBRA EXCLUSIVA (APOIO prestação de serviço
contempladas pelos
ADMINISTRATIVO)
técnico terceirizado de
TAE’s, devido ao
Apoio Administrativo.
quadro insuficiente
de servidores.

Alta

01/06/2019

R$6.000,00

I

A aquisição de
Totens touchscreen
justifica-se face ao
objetivo de suprir as
demandas
dosetore de
Registro Escolar do
campus.

Baixa

01/11/2019

R$15.286,60

Atendendo-se à
exigência de
descentralização
contratual acerca
desse serviço e
tendo em vista que
Contratação de seguro o Campus dispõe de
veicular.
um veículo oficial,
faz-se necessária
esta contratação,
mitigando-se assim
possíveis riscos de
dano ao patrimônio
institucional.

Média

01/11/2019

R$1.500,00

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

TOBIAS
BARRETO

ELETROELETRÔNICOS

GADM

CRE

COTRANS

C

AQUISIÇÃO DE TOTENS
TOUCHSCREEM

SERVIÇO SEM MÃO DE
OBRA EXCLUSIVA
(SEGURO VEICULAR)

Aquisição de materiais
de natureza
eletroeletrônicos.

Aquisição de Totens
touchscreem

TOBIAS
BARRETO

GADM

I

TOBIAS
BARRETO

GADM

C

A aquisição é
necessária tendo em
vista que a Sede
definitiva do
Campus Tobias
Barreto encontra-se
Aquisição de toldos
ainda sem
MATERIAL PERMANENTE
para estacionamento e cobertura, expondo
(TOLDOS)
área de convivência.
os veículos da
comunidade
institucional aos
efeitos da ação de
fenômenos naturais,
como chuva e
insolação.
A contratação se faz
necessária para que
se evite a
interrupção ou
ineficiência do
serviço de
Contratação de
SERVIÇO SEM MÃO DE
abastecimento de
empresa para
OBRA EXCLUSIVA
água no interior do
manutenção de
(BOMBAS D'ÁGUA)
Campus, uma vez
bombas d’água.
que não há contrato
vigente que
assegure a
manutenção das
bombas d’água
existentes.

Média

01/09/2019

Alto

01/08/2019

R$8.000,00

R$

800,00

