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MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE PARTICIPAÇÃO EM REGISTRO DE 

PREÇO 
 

A ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO EXERCITO 
UASG nº: 160525 

IRP n°.   00005/2020  
 

 

1- TERMO DE ABERTURA 
Esta Unidade Gestora, em atendimento ao que preconiza o Art. 6° do Decreto n° 

7.892/2013, manifesta total concordância com os objetos a serem licitados, bem como 

todas as condições estabelecidas no Edital e Termo de Referência do Instituto Federal 

Baiano - Reitoria, referente a IRP n° 00006/2020. 

 

 

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 
 

A adesão a IRP facilitará e poupará nosso campus dos desgastes da abertura de um 

processo próprio, sejam eles de cunho funcional ou financeiro (economicidade). Além 

de tornar mais ágil e menos morosa a aquisição dos bens. O processo em questão visa o 

registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo e 

permanente de processamento de dados, comunicação, som, áudio e vídeo, para atender 

as necessidades do IFBAIANO – Instituto Federal Baiano – Campus Valença. 

 

 

3- DOS PRAZOS E LOCAL DA EXECUÇÃO DE ENTREGA E EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 
 

O local de entrega/execução dos materiais e serviço para a UG será: 

 

IF BAIANO – CAMPUS VALENÇA, Rua Glicério Tavares, S/N, Bate-Quente, 

Valença-Ba, CEP: 45400-000 

 

O Prazo de entrega/execução dos materiais e serviço para a UG será:  

 

30 dias após o envio da nota de empenho. 

 

 

 

4- DEMONSTRATIVO DAS NECESSIDADES 
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As quantidades solicitadas foram cadastradas no SIASGNET conforme abaixo, e a 

comprovação da necessidade das mesmas encontra-se justificada no Processo 

Administrativo de Gestão desta Unidade. 
 
ITEM DESCRIÇÃO QTD 

2 Memória ram, aplicação: microcomputadores, capacidade memória: 4 
gb, padrão: ddr4, frequência 2400 mhz 240-pin 

 
20 

13 
Fita adesiva, material: plástico adesivo, tipo: rotuladora, largura: 12 

mm, comprimento: 8 m, cor: branca 

 
3 
 

15 

Disco rígido removível, capacidade memória: 2 tb., velocidade 
transferência: 480 mbps, compatibilidade: windows xp, vista, 

interface: usb 2.0, características adicionais: buffer 32mb, memória 
cache 32mb, velocidade: 7.200 rpm 

5 

16 
Disco rígido removível, capacidade memória: 500 gb, interface: serial 

ata (sata), aplicação: microcomputador, características adicionais: 
memória cache 32 mb, velocidade: 7.200 rpm 

10 

17 
Unidade disco, tipo: disco ssd, capacidade: 120 gb, tamanho: 2,5 pol, 

velocidade: 500 mb,s, padrão: sata 3.0 
10 

18 
Disco magnético, memória: 480 gb, velocidade transferência: 6.0 

gb,s, modelo: ssd, tipo: rígido 
10 

19 
Limpador contato elétrico,eletrônico, aplicação: limpeza de 

microcomputador, apresentação: spray 
10 

21 
“mouse”, tipo: usb, modelo: óptico, características adicionais: com 

scroll, formato ergonômico, quantidade botões controle: mínimo 02 un 
40 

24 
Teclado microcomputador, tipo: padrão, tipo conector: usb, 

conectividade: com fio 
30 

26 
Disco rígido removível, capacidade memória: 1,2 tb., interface: sas, 
características adicionais: 2,5 polegadas, velocidade: 10.000 rpm 

3 
 

28 
Pente de memória, capacidade memória: 16 gb, tipo: ddr3, 

velocidade barramento: 1.600 mhz, padrão: sdram 
4 

29 
Pente de memória, capacidade memória: 8 gb, tipo: ddr3, velocidade 

barramento: 1.600 mhz, padrão: sdram 
8 

50 

Filtro linha, tensão alimentação: 110,220 v, potência máxima: 
1.100,2.200 w, corrente máxima: 10 a, quantidade saída: 6 tomadas 
com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais: 

interruptor liga,desliga e voltímetro 

10 

53 

Microcomputador, memória ram: 32 gb, núcleos por processador: 5 a 
8, armazenamento hdd: 2 tb., armazenamento ssd: até 2 tb, monitor: 
21 a 29 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, sistema 

operacional: proprietário, garantia on site: superior a 36 meses 

3 

54 

Microcomputador, memória ram: 5 a 8 gb, núcleos por processador: 
até 4, armazenamento hdd: 1 tb., armazenamento ssd: sem disco 
ssd, monitor: 21 a 29 pol, componentes adicionais: com teclado e 

mouse, sistema operacional: proprietário, garantia on site: 36 meses 

40 

57 

Fonte alimentação ininterrupta, capacidade: 0,6 kva, tipo: 
microprocessador , interativo, tensão entrada: 115 , 220 v, tensão 

saída: 115 v, tipo estabilizador interno: 4 estágios, tipo alarme: 
audiovisual, características adicionais: recarga automática baterias , 

protetor linha tele 

50 

66 
Servidor, tipo: nas - network attached storage, processadores físicos: 
1, núcleos por processador: 2, memória ram: 2 gb, interface rede lan: 

3 
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2, interface rede san: sem san, armazenamento sata: sem discos 
sata, armazenamento sas: sem discos sas, armazenamento ssd: sem 

discos ssd, fonte alimentação: sem redundância, sistema 
operacional: proprietário, garantia on site: 12 meses 

67 
Switch, quantidade portas: 24 un, tipo portas: 10,100,1000 base t, 

alimentação: 110,220 vca, frequência: 50,60 hz, características 
adicionais: conectores rj-45 

4 

68 
Switch, quantidade portas: 48 un, tipo portas: 1000 base t, velocidade 

porta: 10,100,1000, alimentação: 110,220 v, frequência: 60 hz, 
aplicação: rede de informática 

4 

69 

Switch, quantidade portas: 8 un, tipo portas: 4(10,100,1000base-
tx)2(1000base-x)2(100base-fx,100, suporte vlan: auto mdi,mdi-x,auto-

negociação(speed,duplex,flow c mb, características adicionais: 
compatível com: padrões 802.3u,802.3z e,ou 802.3ab, aplicação: 
rede metro como vlan, qos, eaps, xstp e oam, tipo: demarcador 

lan,wan redes de acesso 

5 

 

 

 

 
 

 

Valença - Bahia, 23 de junho de 2020. 

 

Rogério Barreto Martins 

 

 

 

5 - REQUISIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO 
 

Solicitamos a V. S.ª., providências como Ordenador de Despesas no sentido de aprovar a 

abertura de Processo Administrativo de licitação objetivando a aquisição de licenças de 

software Microsoft para serem instaladas nos Servidores conforme itens relacionados 

acima, para atender as necessidades do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA BAIANO –VALENÇA. 
 

 

______________________________________________________________________ 
 

Valença - Bahia, 23 de junho de 2020. 

 

Cristiano C. de Jesus 
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6 – AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR 
 

Aprovo o presente documento e autorizo a adesão a referida IRP. 
 

A Seção de Aquisições Licitações e Contratos adote as providências cabíveis de acordo 

com as normas em vigor. 
 

Para a realização da despesa sejam utilizados os recursos das Fontes: 
PT_______________________ 
PI_______________________ 

ND______________________ 
 

 

 

______________________________________________________________________ 
 

 

Valença - Bahia, 23 de junho de 2020. 
 

Geovane Lima Guimarães 
 


