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P259 2
Prestação de Serviço Continuado de 
Reprografia

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos 
de outsourcing de impressão, reprodução e digitalização com disponibilização em 
regime de comodato de 09 (nove) máquinas multifuncionais para serviços de 
cópia, impressão e digitalização monocromática e policromática, incluindo 
sistema de gerenciamento e pessoal qualificado para manutenção preventiva e 
corretiva, instalação dos equipamentos, suporte técnico local e orientação de 
usuários no uso dos equipamentos, fornecimento de equipamentos de backup 
para minimizar o tempo de parada dos equipamentos em reparo. Renovação POA - POA-NTI R$115.328,80 Exclusiva Concentrada R$23.706,74 Desenvolvimento 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P260 2
Prestação de serviço continuado de 
telefonia

Contratação de serviços de empresa especializada na prestação de Serviço 
Telefônico Fixo Comutado — STFC (fixo/fixo e fixo/móvel), a ser executado de 
forma continua, para atendimento das necessidades do Campus Pouso Alegre do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - 
IFSULDEMINAS. Renovação POA - POA-NTI R$66.285,60 Exclusiva Concentrada R$24.769,64 Desenvolvimento 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P261 2
Aquisição e manutenção de itens de 
CFTV

Investimento voltado para Circuito de TV fechado, tanto aquisição quanto 
manutenção.

O Plano engloba:
        Aquisição de TV;
        Câmera vídeo de segurança;
        Sistema circuito de TV fechado;
        Instalação e manutenção - Circuito Fechado de TV Otimização POA - POA-NTI R$117.500,00 Comum Concentrada R$33.129,00 Desenvolvimento 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P262 1
Aquisição de bens de investimento e 
consumo audiovisual

Este portfólio visa a aquisição de bens de investimento e consumo na área de 
audiovisual, sendo:

        Cabo extensor HDMI;
        Adaptador conector hdmi/vga
        cabo de audio e vídeo;
        cabo extensor VGA;
        Tela de projeção;
        Projetor de imagem;
        Lâmpada de projetor;
        Manutenção de equipamentos em geral. Renovação POA - POA-NTI R$83.875,00 Comum Coordenada - Planejado 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P263 2
Aquisição de computadores 
pessoais

Este portfólio abrange aquisição de computadores e notebooks para renovação 
do parque tecnológico administrativo e adição de mais um laboratório de EaD.

Os itens serão:
        Microcomputador;
        Monitor;
        Notebook. Renovação POA - POA-NTI R$700.000,00 Comum Coordenada R$68.909,00 Desenvolvimento 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P264 2
Aquisição de hardware/periféricos 
para expansão ou substituição

Este portfólio destina-se a aquisição de periféricos de tecnologia listados abaixo:

        Unidade de disco;
        Teclado de microcomputador;
        Memória Ram;
        Mouse;
        Estabilizador de tensão;
        Cabo elétrico flexível;
        Cartucho de Toner para impressoras do Campus;
        Memória portátil;
        Placa mãe;
        Placa de rede;
        Processador;
        Fonte de alimentação
        Web cam;
        Fone e microfone; Renovação POA - POA-NTI R$253.766,25 Comum Coordenada R$24.346,00 Desenvolvimento 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P265 3
Aquisição de equipamentos para 
data center

Aquisição de equipamentos para data center

        Fonte de alimentação ininterrupta;
        Firewall;
        Gaveta de disco rígido;
        Unidade de disco;
        Monitoramento ambiental;
        Sistema de detecção e combate a incêndio;
        Controle de acesso;
        Storage;
        Servidor de rede. Renovação POA - POA-NTI R$581.750,00 Comum Coordenada R$14.580,34 Desenvolvimento 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P266 2 Aquisição de ferramentas

Portfólio destinado a aquisição de ferramentas para o NTI:

Compressor de ar;
Jogo de chave;
Limpa contato eletrônico;
Isolante térmico;
Testador de rede;

Otimização POA - POA-NTI R$7.006,25 Comum Coordenada R$988,50 Desenvolvimento 01/01/2021 - 31/12/2022 -



P267 1
Aquisição de equipamentos e 
consumo para rede local

Aquisição de bens e consumo para rede local, tanto para reparos quanto para 
ampliação

        Placa de rede;
        Patch panel;
        Switch;
        Régua elétrica;
        Cabo de rede;
        Patch cord;
        Guia de cabo;
        Transceiver;
        Conector de cabo par trançado;
        Rack; Otimização POA - POA-NTI R$128.687,50 Comum Coordenada - Planejado 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P268 3 Aquisição de softwares e aplicativos

Portfólio destinado a contratação e aquisição de licenciamento de softwares.

Aquisição da licença de uso do antivírus;
Licenciamento do Windows Server;
Softwares pedagógicos;
Adobe Cloud;
Microsoft Office;
Software de Georeferenciamento.

 Otimização POA - POA-NTI R$100.000,00 Comum Coordenada R$24.994,00 Desenvolvimento 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P269 2 Aquisição de equipamentos wireless

Portfólio destinado a aquisição de equipamentos para aulas práticas de rede e 
otimização da rede wi-fi do Campus

Roteador;
Modem.

Otimização POA - POA-NTI R$30.150,00 Comum Coordenada R$17.559,92 Desenvolvimento 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P270 1
Contratação de empresa para 
manutenção em nobreak

Devido ao tempo de uso dos nobreaks, vê se a necessidade de contratação de 
empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva em UPS do data 
center e laboratórios de Química. Otimização POA - POA-NTI R$32.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P271 1

Contratação de empresa para 
manutenção e aquisição de ar 
condicionado

Os equipamentos de ar condicionado estão a 5 anos trabalhando 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, sendo que houve apenas duas manutenções preventivas 
neste período. Assim sendo, vê-se a necessidade de contratação de empresa 
especializada para manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos de ar 
condicionado do data center. Otimização POA - POA-NTI R$32.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P273 1
Aquisição de equipamentos para 
Estúdio de Gravação

Montagem de estúdio para gravação de aulas para os cursos ofertados 
na modalidade EAD ou na modalidade semipresencial, bem como para os 
cursos presenciais ofertados de maneira remota no Instituto Federal de 
Educação,  Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - 
IFSULDEMINAS Campus Pouso Alegre, garantindo a realização das 
atividades pedagógicas com qualidade.

Os itens previsto para aquisição são:
                
    
                        Caixa de Som                  
                        Câmera de Vídeo         
                        Câmera fotográfica
                        Fone de ouvido
                        Iluminador Led
                        Mesa de som digital
                        Microfone de mão sem fio
                        Microfone Bomm
                        Microfone de lapela
                        Refletor
                        Pedestal microfone
                        Vara microfone
                        Switcher de vídeo
                        Teleprompter
                        Tripé para iluminação
                        Tripé de vídeo
                        Placa de captura para transmissão de vídeo ao vivo           
                        Captador de vídeo e áudio           
                        Cabo áudio e vídeo
                        
       Otimização POA - POA-EAD R$151.136,64 Comum Coordenada - Planejado 01/09/2020 - 31/12/2021 -

P275 1
Aquisição de treinamentos de 
softwares e dispositivos

Investimento destinado a realização de treinamentos relacionados a tecnologia, 
para utilização de softwares ou hardwares específicos.

 Otimização POA - POA-NTI R$70.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P344 1 Expansão da rede de fibra óptica
Ligação do rack de dados do data center aos laboratórios de informática por fibra 
óptica. TransformaçãoPOA - POA-NTI R$30.000,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2021 - 31/12/2022 -

P436 1
Prestação de Serviço Continuado de 
Reprografia - 2023

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços contínuos 
de outsourcing de impressão, reprodução e digitalização com disponibilização em 
regime de comodato de 09 (nove) máquinas multifuncionais para serviços de 
cópia, impressão e digitalização monocromática e policromática, incluindo 
sistema de gerenciamento e pessoal qualificado para manutenção preventiva e 
corretiva, instalação dos equipamentos, suporte técnico local e orientação de 
usuários no uso dos equipamentos, fornecimento de equipamentos de backup 
para minimizar o tempo de parada dos equipamentos em reparo. Renovação POA - POA-NTI R$63.430,84 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2023 - 31/12/2023 -

P437 1
Prestação de serviço continuado de 
telefonia - 2023

Contratação de serviços de empresa especializada na prestação de Serviço 
Telefônico Fixo Comutado — STFC (fixo/fixo e fixo/móvel), a ser executado de 
forma continua, para atendimento das necessidades do Campus Pouso Alegre do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - 
IFSULDEMINAS. Renovação POA - POA-NTI R$36.457,08 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2023 - 31/12/2023 -



P438 1

Prestação de Serviço Continuado de 
Manutenção em Equipamentos de 
CFTV - 2023

O Plano engloba:

Sistema circuito de TV fechado;
Instalação e manutenção - Circuito Fechado de TV

Otimização POA - POA-NTI R$6.600,00 Exclusiva Concentrada - Planejado 01/01/2023 - 31/12/2023 -

P444 1
Prestação de Serviço Continuado 

Link  Redundante

Contratação de Empresa para ligar o CPD do campus Pouso Alegre via fibra 
ótica ao Data Center Institucional na Reitoria.

Implementação de uma das soluções abaixo indicadas

- Lan-to-Lan
- Link Dedicado Otimização POA - POA-NTI R$80.000,00 Comum Concentrada - Planejado 01/03/2022 - 31/12/2023 -

P460 1

Prestação de serviço continuado de 
subscrição de software antivírus - 
2023

Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de subscrição de 
software antivírus Renovação POA - POA-NTI R$12.375,00 Comum Concentrada - Planejado 01/01/2023 - 31/12/2023 -


