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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 AO INSTITUTO FEDERAL BAIANO - REITORIA, referente a IRP n° 07/2020 .

2- JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

A adesão a IRP facilitará e poupará nosso campus do tramite processual

repetitivo para a abertura de um processo próprio, sejam eles de cunho

funcional ou financeiro (vantajosidade através de economia de escala). Além de

tornar mais ágil e menos morosa a aquisição dos equipamentos. O processo

em questão visa aquisição de materiais de TIC para renovação do parque

tecnológico, para  sanar necessidades atuais do Campus e proporcionar 

condições ideais de atendimento ao público interno e externo, finalidade e

missão do IF Baiano - Campus Valença.

3- DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS.

O local de entrega dos materiais para a UG 154579 será:

IF BAIANO – CAMPUS VALENÇA, Na sua Sede Administrativa situada à

Rua Glicério Tavares, S/N, Bate-Quente, Valença-Ba, CEP: 45400-000.

O Prazo de entrega dos materiais para a UG 154579 será:



Até 30 dias após emissão de nota de empenho.

4- DEMONSTRATIVO DAS NECESSIDADES

    Considerando a crescente demanda por serviços de tecnologia da informação e

comunicação (TIC) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF

Baiano), a depreciação dos ativos e obsolescência dos equipamentos, é de fundamental

importância para continuidade e qualidade dos serviços que a infraestrutura de

Tecnologia da Informação esteja adequada e suporte toda essa demanda.

    Os ativos de Tecnologia da Informação visam atender demandas específicas que

afetam no dia a dia do trabalho e que impactam nos serviços prestados. As

necessidades demandadas por estes ativos são variadas e sempre convergem para que

o Instituto possa prestar de maneira adequada os serviços, sem causar impacto ao

desenvolvimento das atividades internas do IF Baiano.

N.º

ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

UNIDADE

DE 

FORNECIMENTO

 QUANTIDADE

02
Fita para gravação de

dados, tipo LTO-5 Ultrium.
UND. 20

03
Fonte de alimentação

ininterrupta, tipo no-break.
UND. 30

05
Microcomputador estação

de trabalho do tipo desktop.
UND 30

Valença, Bahia, 21 de Setembro de 2020.

Assinatura Eletrônica

Responsável solicitante

5 - REQUISIÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

aprovar a abertura de Processo Administrativo de licitação objetivando a

Aquisição de Utensílios de Cozinha para atender demanda do Refeitório

conforme itens relacionados acima, para atender as necessidades do INSTITUTO

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO –VALENÇA.

Valença, Bahia, 15 de Setembro de 2020.

Assinatura Eletrônica

Cristiano Carvalho de Jesus

Diretor Administrativo

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.

Valença, Bahia, 15 de Setembro de 2020.

Assinatura Eletrônica

Cristiano Carvalho de Jesus

Ordenador de Despesas - substituto
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