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ANEXO II - Materiais que deverão ser solicitados via SRMS 

Os materiais abaixo deverão ser solicitados via Sistema de Requisições de Materiais e Serviços - SRMS pelos 

setores da UFOP às Áreas Demandantes, que são as responsáveis pela especificação e catalogação do material 

no Catálogo de Materiais da UFOP. Para aquisição de materiais dos elementos de despesas, a solicitação 

deverá ser realizada por meio de requisição de material ao responsável técnico da ÁREA DEMANDANTE 

informado no sistema. Somente a ÁREA DEMANDANTE poderá realizar a PAMCS e a inclusão dos itens 

no catálogo para aquisição dos materiais nos elementos de despesas abaixo: 

ÁREA DEMANDANTE 
ELEMENTO DE DESPESA 

CÓDIGO  OBJETO DO GASTO 

ALMOXARIFADO 

3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 

3.3.90.30.16 Material de Expediente 

3.3.90.30.21 

Material de copa e cozinha, tais como: abridor de garrafa, açucareiro, 

artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, 

ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafas 

térmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, 

recipientes para água, suportes de copos para cafezinho, tigelas, velas, 

xícaras e afins. 

ÁREA DE 

DESENVOLVIMENTO 

PESSOAL - ADP 

3.3.90.36.28 

Serviços de seleção e treinamento, tais como: serviços prestados nas 

áreas de instrução e orientação profissional, recrutamento e seleção 

de pessoal e treinamento, por pessoa física. 

3.3.90.39.48 

Serviços de seleção e treinamento, tais como: despesas com serviços 

prestados nas áreas de instrução e orientação profissional, 

recrutamento e seleção de pessoal (concurso público) e treinamento. 

ÁREA DE SAÚDE 

OCUPACIONAL 

3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança 

4.4.90.52.24 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro 

CENTRO 

DESPORTIVO DA 

UFOP - CEDUFOP 

3.3.90.30.14 

Material educativo e esportivo, tais como: apitos, bolas, bonés, botas 

especiais, brinquedos educativos, calções, camisas de malha, 

chuteiras, cordas, esteiras, joelheiras, luvas, materiais pedagógicos, 

meias, óculos para motociclistas, patins, quimonos, raquetes, redes 

para prática de esportes, tênis e sapatilhas, tornozeleiras, touca para 

natação e afins. 

COORDENADORIA 

DE ASSUNTOS 

PATRIMONIAIS - CAP 

4.4.90.52.42 Mobiliário em Geral 

3.3.90.36.21 

Manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas, tais 

como: serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens 

móveis não classificados em subitens específicos. 

COORDENADORIA 3.3.90.30.41 Material para Utilização em Gráfica 
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DE IMPRENSA 

UNIVERSITÁRIA - CCI 3.3.90.39.63 

Serviços gráficos, tais como: confecção e impressos em geral, 

encadernação de livros, jornais e revistas, impressão de jornais, 

boletins, encartes, folder e assemelhados e afins. 

COORDENADORIA 

DE SAÚDE 

3.3.90.39.61 
Serviços de socorro e salvamento, tais como: ambulâncias 

particulares – UTI móveis e afins. 

3.3.90.30.36 

 Material hospitalar, tais como: agulhas hipodérmicas, algodão, 

cânula, catéteres, compressa de gaze, drenos, esparadrapo, fios 

cirúrgicos, lâminas para bisturi, luvas, seringas, termômetro clínico e 

afins. 

3.3.90.36.34 

Serviços de perícias médicas por benefícios, tais como: serviços de 

perícias médicas por benefícios devido aos médicos credenciados, 

para exames realizados em segurado e/ou servidores. 

NÚCLEO DE 

TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO – NTI 

3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 

4.4.90.52.30 Máquinas e Equipamentos Energéticos (No-break) 

3.3.90.30.35 Equipamentos de Processamento de Dados 

3.3.90.39.08 

Manutenção de software, tais como: despesas com serviços, 

atualização e adaptação de software, suporte técnico, manutenção, 

revisão, correção de problemas operacionais, análise para acrescentar 

novas funções, aumento da capacidade de processamento, novas 

funções e manutenção de software. 

3.3.90.39.11 
Locação de softwares, tais como: despesas com remuneração de 

serviços de aluguel de programas de processamento de dados. 

3.3.90.39.57 

Serviços de processamento de dados, tais como: despesas com 

serviços de processamento de dados prestados por empresas 

especializadas na área de informática. 

PREFEITURA DO 

CAMPUS - PRECAM  

4.4.90.52.38 Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 

3.3.90.30.42 Ferramentas 

4.4.90.52.39 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos 

3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 

3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico 

3.3.90.30.25 Manutenção de Bens Móveis 

3.3.90.30.01 
Combustíveis e lubrificantes automotivos (para roçadeiras e máquinas 

de pequeno porte que são usadas na manutenção) 

3.3.90.30.04 
Gás engarrafado (Para utilização em soldas e manutenção de 

aparelhos de climatização) 

3.3.90.30.31 
Sementes, mudas de plantas e insumos (Manutenção de jardinagem e 

implantação de paisagismo) 

4.4.90.52.05 Aparelhos de medição e orientação (aparelhos de medição ligados a 
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manutenção e segurança, como amperímetros, megômetros) 

4.4.90.52.34 

Máquinas, utensílios e equipamentos diversos (equipamentos 

utilizados na manutenção como furadeira, aparelhos de cortar grama 

e ar condicionado) 

3.3.90.36.16 

Manutenção e conservação de bens imóveis, tais como: Pintura, 

reparos e reformas de imóveis em geral, reparos em instalações 

elétricas e hidráulicas, reparos, recuperações e adaptações de 

biombos, carpetes, divisórias e lambris, manutenção de elevadores, 

limpeza de fossa e afins. 

PRÓ-REITORIAS 

3.3.90.36.13 
Conferências e exposições, tais como: despesas como pagamento 

direto aos conferencistas e/ou expositores pelos serviços prestados. 

3.3.90.39.22 
Exposições, congressos e conferências, tais como: conferências, 

congressos, exposições, feiras, festejos populares, festivais e afins. 

SISTEMA DE 

BIBLIOTECAS E 

INFORMAÇÃO - 

SISBIN 

3.3.90.30.46 

Material bibliográfico não imobilizável, tais como: jornais, revistas, 

periódicos em geral, anuários médicos, anuários estatístico e afins 

(podendo estar na forma de CD-ROM). 

4.4.90.52.18 

Coleções e materiais bibliográficos, tais como: álbum de caráter 

educativo, coleções e materiais bibliográficos informatizados, 

dicionários, enciclopédia, ficha bibliográfica, jornal e revista (que 

constitua documentário), livro, mapa, material folclórico, partitura 

musical, publicações e documentos especializados destinados a 

bibliotecas, repertório legislativo e afins. 

3.3.90.39.01 

Assinatura de periódicos e anuidades, tais como: despesas com 

assinaturas de TV por assinatura (TV a cabo), jornais, inclusive diário 

oficial, revistas, recortes de publicações, podendo estar na forma de 

disquete, CD-ROM, boletins e outros, desde que não se destinem a 

coleções ou bibliotecas. 

UNIDADE 

ACADÊMICAS E 

DEPARTAMENTOS 

3.3.90.30.11 

Material químico, tais como: ácidos, inseticidas, produtos químicos 

para tratamento de água, reagentes químicos, sais, solventes, 

substâncias utilizadas para combater insetos, fungos e bactérias e 

afins. 

3.3.90.30.35 

Material laboratorial, tais como: almofarizes, bastões, bico de gás, 

cálices, corantes, filtros de papel, fixadoras, frascos, funis, garra 

metálica, lâminas de vidro para microscópio, lâmpadas especiais, 

luvas de borracha, metais e metaloides para analise, pinças, rolhas, 

vidraria, tais como: balão volumétrico, Becker, conta-gotas, 

erlemeyer, pipeta, proveta, termômetro, tubo de ensaio e afins. 

  


