
Grupos para realização das listas bases e execução das aquisição RESPONSÁVEIS

Nº LISTA EXEMPLO DE ALGUNS ITENS
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1 REITORIA

2 Material de Proteção e Segurança PETROLINA

3 Material para Manutenção de Bens Imóveis. PET. ZONA RURAL

4 Material para Aulas Práticas PET. ZONA RURAL

5 Materiais Veterinários e Zootécnicos. PET. ZONA RURAL

6 Aquisição de água mineral REITORIA

7 Ração animal PET. ZONA RURAL
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8 Tecnologia da Informação e Comunicação Servidores, Switch, Storage, Hack, Firewall REITORIA

9 Mobiliário em Geral (investimento) PETROLINA

10 Gêneros Alimentícios PET. ZONA RURAL

11 Embalagens OURICURI

12 Material Elétrico e Eletrônico PETROLINA

13 Material de Expediente REITORIA
14 Carimbos Carimbos diversos REITORIA

15 Material de Sinalização, Visual e Divulgação REITORIA

16 Gás e Engarrafados Gás GLP 13 kg, recaga de gás GLP P190, mangueira para gá canalizado, cilindro para gás… PET. ZONA RURAL

Contratação de empresa especializada em serviços de 
Eventos

Locação de espaços físicos, fornecimento de refeições, serviços de decoração, locação 
de mesas e cadeiras, confecção de canudos, locação de becas

Armário, avental, botas de segurança, cadeado, calças, capacete, cerca elétrica, 
cintos de segurança, fita antiderrapante, luvas,  máscaras, sapatos…

Areia, bloco, brita, chuveiro, cimento, fechadura, luvas pvc, massa corrida, pincel, 
rolo, tê, telhas, tintas, torneiras, tubo pvc, joelho, bocal, interruptor, fita isolante, 
lâmpadas…

Aromas líquidos, café, coalho, condimentos, corantes, cremes, emulsificantes, 
essências, farinhas de trigo e de milho, fécula, fermentos, leite, manteiga, óleos, 
queijos, saborizantes…

Alimentador para abelhas,  medicamentos de uso verterinário ( anestésico, antibiótico, 
antiinflamatório, lâmpadas de zoologia, objetos cirúrgicos ( catéter, luvas, seringas) sondas 
nosogastrica, vacinas…

Àgua mineral sem gás em garrafões de 20 litros, garrafas com 500 ml e em copos com 
200 ml.

Farelo de soja, de milho, milho em grãos, sal mineral, suplemento vitamínico, rações 
diversas

Armário de aço tipo I, II, e III…, bancada, cabine para estudo, estantes, mesas, cadeiras, 
poltronas, quadro brancos, sofás, longarinas…

Açucar, carne bovina, filé  de frango, filé de peixe, iogurtes, biscoitos, condimentos, 
farinha, feijão arroz, milho em conserva, óleo de soja, cebola, batatas, polpas de 
frutas…

Bandejas de isopor, plástica, film em pvc, bobinas plásticas, caixa vazada, caixa  
térmica de isopor, cilindro para oxigênio, copos descartáveis, garrafas plásticas, 
sacos plásticos, potes de vidros, porta papel toalha...

Abraçadeiras, bases para fusíveis, caixas elétricas, chaves desjuntor, estação de 
solda, passa fios, cabos elétricos, conectores,circuitos integrados, fitas isolantes, 
fusíves, trasistores, capacitores, lâmpadas, refletores, tomadas, adaptadores…

Papel A4, papel flip-chart, canetas, pincéis atmômicos, pastas arquivo, grampeadores, 
envelopes, caixa para arquivo…

Totem de identificação, placas de identificação e inauguração, piso tátil...
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17 Material de Limpeza PET. ZONA RURAL

18 Equipamentos de áudio, vídeo e foto REITORIA

19 Material Bibliográfico (investimento) REITORIA

20 Material Esportivo SANTA MARIA

21 Sementes e Mudas PET. ZONA RURAL
22 Equipamentos de uso doméstico (investimento) Geladeiras, micro-ondas, freezer, liquidificador… FLORESTA

23 Material para Apicultura / meliponicultura PET. ZONA RURAL
24 Animais para Pesquisa. (Semoventes) Aves para postura, bovino, caprino, caprinos reprodutores, ovinos e suíno SALGUEIRO
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25 Materiais e Utensílios de uso doméstico FLORESTA
26 Cartuchos e Toners Cartuchos e toners diversos REITORIA

27 Contratação de empresa para serviços gráficos REITORIA
28 Material Odontológico e Hospitalar A DEFINIR… PETROLINA

29 Máquinas e equipamentos gráficos SERRA TALHADA

30 Tecnologia da Informação e Comunicação (misto) REITORIA
31 Quadro Branco Quadros brancos diversos REITORIA

Água sanitária, balde plástico, bacia plástica, cera líquida,cesto de lixo, desinfetante, 
detergente, lixeira, lustra móveis, luvas em vinil e látex, papel higiênico, rodo, sacos 
plásticos, vassoura…

Câmeras, bateria, case para câmera, câmera fotográfica, bateria para câmeras, cartão de 
memória, tripé para iluminação, ilumidador de LEED, amplificador, aparelho de som fone de 
ouvido, tela de projeção, mesa de som, microfone, cabo para microfone…

Livros das áreas de Exatas, Biológicas, Engenharias, Agrárias, Ciências Sociais, Humanas 
linguísticas…

Barreira móvel, disco de atletismo, dominó, mesa de tênis, agasalho esportivo, bola de futebol, 
bola de tênis, bola de vôlei, bolsa de massagista, camisa regata, caneleira, chuteiras, meiões, 
cones, uniformes, pranchetas, troféus, tornozeleiras…

Adubos, armadillhas Jakson, atrativo sexsual para moscas das frutas, balde inoxidável, 
bandejas para germinação, caixa plática contentora, feromônio, fertilizante fita de enxertia, 
fungicidas, herbicidas, inseticida, mangueira gotejadora…

Alimentadores para abelhas, arame galvanizado, avental, bebedouro, cera de abelha, coletor de 
própolis, chapéu de palha, colmeia, fumigador, macacão para apicultura…

bacias, peneiras, copos, taças, potes, jarras, garrafas, bacias, lençóis, toalhas, 
sobretoalhas, 

Agenda do servidor, adesivos, baners, calendários, camisas, diploma, cartão de visita, crachás, 
ecobags, impressão de livros, pin metal, esqueeze…

Encadernadora, guilhotina, plotter jato de tinta, perfuradora manual para encadernação, 
calculadora com voz em português, rotuladora braille…

Aspirador de pó para computadores, Maleta com ferramentas, Pilha AA1.5V, Fita isolante, HD 
Externo 1TB, Mídia DVD-rw, Estabilizador, Fontes de Alimentação…


