
 
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA 

 

Relação de Atas de Registro de Preços e de Contratos em Vigência (Setembro/2013) 

 

Tipo Nº Ano Assunto Status 
ARP 21 2012 Aquisição de material de consumo para higiene e limpeza. Em vigor 

ARP 22 2012 
Aquisição de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamentos de áudio, vídeo e foto em geral, para 
atender aos diversos Câmpus, Centro e Unidades da UFMS. 

Em vigor 

ARP 35 2012 Aquisição de material de consumo de informática, disco rígido e memória. Em vigor 

ARP 39 2012 Aquisição de mobiliário em geral. Em vigor 

ARP 2 2013 
Contratação de empresa para prestação de serviços de instalação, reforma e manutenção de 
infraestrutura da rede dados de todas as unidades da UFMS, com fornecimento de materiais, envolvendo 
redes com cabeamento UTP e com fibra óptica. 

Em vigor 

ARP 3 2013 Aquisição de áudio, vídeo e foto. Em vigor 

ARP 4 2013 Aquisição de veículos novos. Em vigor 

ARP 6 2013 
Contratação de serviços de organização de eventos, com fornecimento de espaço físico e serviços 
correlatos a área, para atender as demandas da UFMS, na Cidade Universitária (em Campo Grande), nos 
Campus do interior do Estado e demais locais por ventura indicados. 

Em vigor 

ARP 9 2013 
Aquisição de ferramentas para manutenção, reparos, reformas e pequenas construções dos bens imóveis 
da UFMS. 

Em vigor 

  



 
PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA 

 

Relação de Atas de Registro de Preços e de Contratos em Vigência (Setembro/2013) 

 

Tipo Nº Ano Assunto Status 

ARP 12 2013 
Fornecimento de carimbos, e prestação de serviços de cópias de chaves e outros, tais como adaptação de 
chave, troca de segredo, instalação de fechadura elétrica, instalação e conserto de fechadura e abertura 
de portas, para atender o Campus da UFMS - Campo Grande/MS 

Em vigor 

ARP 13 2013 Aquisição de produtos agropecuários em geral, inseticidas, adubos, herbicidas e fungicidas. Em vigor 

ARP 18 2013 
Aquisição de sistema de segurança eletrônica integrada, composta por câmeras, controle de acesso e 
alarme, devidamente instalados, para atender a UFMS. 

Em vigor 

ARP 23 2013 Aquisições de materiais de informática (UFRGS) Em vigor 

CONTRATO 13 2013 
Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, incluindo peças, em elevadores e 
plataformas elevadoras para portadores de necessidades especiais, instaladas nos Campus da UFMS. 

Em vigor 

CONTRATO 14 2013 
Prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva, incluindo peças, em elevadores e 
plataformas elevadoras para portadores de necessidades especiais, instaladas nos Campus da UFMS. 

Em vigor 

CONTRATO 39 2013 

Contratação de empresa especializada da prestação de serviços de manutenção preventiva; manutenção 
corretiva; instalação de ar condicionado modelo split/janela integral, de todos os equipamentos que 
compõem o sistema de climatização de ambientes da UFMS e manutenção corretiva e refrigeradores, com 
assistência técnica incluindo fornecimento de materiais de consumo. 

Em vigor 

ARP - 2013 
Contratação empresa especializada em manutenção corretiva emergencial para prestação de serviços, 
incluindo fornecimento de materiais. 

Prevista para 
out/2013  

ARP - 2013 Aquisição de materiais de elétrica, hidráulica, construção e eletrônicos. Sem previsão 

ARP - 2013 Contratação de empresa para serviços de reforma em geral Sem previsão 
Data: 23/10/2013 


