
  

GUIA RÁPIDO 

 MATERIAL DE CONSUMO 
 MATERIAL PERMANENTE 

 OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL



  

Qual o objetivo?

Orientar os coordenadores na utilização adequada dos materiais necessários 
para a execução dos projetos de extensão, apresentando de forma resumida 
alguns materiais considerados permanentes ou de consumo.

Qual o documento legal?

Portaria Nº 448, de 13 de setembro de 2002, do Ministério da Fazenda – 
Secretaria do Tesouro Nacional.

O que é material de consumo?

É aquele que,  em razão de seu uso corrente e da definição da Lei n. 4.320/64, 
perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua utilização limitada a dois 
anos.



  

Exemplos de material de consumo

MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Apitos, bolas, bonés, brinquedos educativos, camisas de malha, cordas, esteiras, joelheiras, luvas, 
raquetes, redes para prática de esportes, tatame de EVA, tornozeleiras, quimonos e afins.

MATERIAL DE EXPEDIENTE
Agenda, alfinete de aço, almofada para carimbos, apagador, apontador de lápis, bandeja para 
papéis, bloco para rascunho bobina papel para calculadoras, borracha, caderno, caneta, capa e 
processo, carimbos em geral, cartolina, classificador, clipe cola, colchete, corretivo, envelope, 
espátula, estêncil, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, giz, goma elástica, grafite, 
grampeador, grampos, guia para arquivo, impressos e formulário em geral, intercalador para 
fichário, lacre, lápis, lapiseira, , livros de ata, de ponto e de protocolo, papéis, pastas em geral, 
percevejo, perfurador, pinça, placas de acrílico,  porta-lápis, régua, tesoura, tintas, toner, 
transparências e afins.

MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTO E PROCESSAMENTO DE DADOS
Álbuns para retratos, alto-falantes, antenas internas, cartão de memória para câmera fotográfica, 
filmes virgens, fitas virgens de áudio e vídeo, lâmpadas especiais, molduras, cartuchos de tinta, 
CD / DVD  virgem, mouse PAD, peças e acessórios para computadores e periféricos (mouse, pen 
drive, HD Externo), recarga de cartuchos de tinta, toner para impressora lazer, cartões magnéticos 
e afins.

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Arame, barbante, caixas plásticas, de madeira, papelão, 
cordas, engradados, fitas de aço ou metálicas, fitas 
gomadoras, garrafas e potes, linha, papel de embrulho, 
papelão, sacolas, sacos e afins.



  

Exemplos de material de consumo

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Abridor de garrafa, açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, 
facas, farinheiras, frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, panela de pressão não 
industrial, panos de cozinha, papel alumínio, pratos, recipientes para água, suportes de copos para 
cafezinho, tigelas, xícaras, bandejas e travessas e inox, e afins.

SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Adubos, argila, plantas ornamentais, bulbos, enxertos, fertilizantes, mudas envasadas ou com 
raízes nuas, sementes, terra, tubérculos e afins.

MATERIAL LABORATORIAL
Bastões, bico de gás, cálices, corantes, filtros de papel, fixadoras, frascos, funis, garra metálica, 
lâminas de vidro para microscópio, lâmpadas especiais, luvas de borracha, pinças, rolhas, 
vidraria,tais como: balão volumétrico, Becker, conta-gotas, Erlemeyer, pipeta, proveta, termômetro, 
tubo de ensaio e afins.

FERRAMENTAS
Alicate, broca, caixa para ferramentas, chaves em geral, enxada, espátulas, martelo, pá, picareta, 
serrote, tesoura de podar, regador, trena e afins.

SERVIÇOS GRÁFICOS
Confecção de impressos em geral, encadernação de livros 
jornais e revistas, impressão de jornais, boletins, encartes, 
folder e assemelhados e afins.



  

O que é material permanente?

É aquele que,  em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade 
física, e/ou tem uma durabilidade superior a dois anos.

Parâmetros excludentes para identificação 
de material permanente

I - Durabilidade, quando o material em uso normal perde ou tem reduzidas as suas condições de
funcionamento, no prazo máximo de dois anos;

II - Fragilidade, cuja estrutura esteja sujeita a modificação, por ser quebradiço ou deformável, 
caracterizando-se pela irrecuperabilidade e/ou perda de sua identidade;

III - Perecibilidade, quando sujeito a modificações (químicas ou físicas) ou que se deteriora ou 
perde sua característica normal de uso;

IV - Incorporabilidade, quando destinado à incorporação a outro bem, não podendo ser retirado 
sem prejuízo das características do principal; e

V - Transformabilidade, quando adquirido para fim de transformação.

OBS: Se o produto adquirido atender a pelo menos 
um dos critérios, o mesmo deverá ser classificado 
como material de consumo.



  

Exemplos de material permanente

COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
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, 
repertorio legislativo e afins.

DISCOTECAS E FILMOTECAS
Disco educativo, fita de áudio e vídeo com aula de caráter educativo, microfilme e afins.

INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
Todos os instrumentos de cordas, sopro ou percussão, como também outros instrumentos utilizados 
pelos artistas em geral. clarinete, guitarra, pistão, saxofone, trombone, xilofone, flauta doce e afins.

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
Aparelho para encadernação, copiadora, cortadeira elétrica, costuradora de papel, duplicadora, 
grampeadeira, gravadora de extenso, guilhotina e afins.

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Amplificador de som, caixa acústica, carregador de pilhas, data show, equalizador de som, 
filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravador de som, máquina fotográfica, microfilmadora, 
microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora, retro-projetor, sintonizador de som, tanques para 
revelação de filmes, tape-deck, televisor, tela para projeção, toca-discos, 
vídeo-cassete, cabeçote (tipo de caixa acústica) e afins.



  

Exemplos de material permanente

EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Caneta óptica, computador, data show – fitas e discos magnéticos, impressora, kit multimídia, 
leitora, mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, placas, processador, roteador wireless,  
scanner, teclado para micro, HUB (distribuidor para internet) e afins.

MOBILIÁRIO EM GERAL
Armário, arquivo de aço ou madeira, balcão (tipo atendimento), banco, banqueta, base para mastro, 
cadeira, cama, carrinho fichário, carteira e banco escolar, cristaleira, escrivaninha, espelho 
moldurado, estante de madeira ou aço, estofado, guarda-louça, mapoteca, mesa, poltrona, porta-
chapéus, prancheta para desenho, quadro de chaves, quadro imantado, quadro negro/verde,  
quadro para editais e avisos, relógio de mesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para TV e 
vídeo, suporte para bandeira (mastro), vitrine, varal de alumínio, e afins.

APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Aparelhos de copa e cozinha, aspirador de pó, batedeira, botijão de gás, cafeteira elétrica, chuveiro 
ou ducha elétrica, circulador de ar, condicionador de ar (móvel), conjunto de chá/café/jantar, escada 
portátil, enceradeira, exaustor, faqueiro, filtro de água, fogão, forno de microondas, geladeira, grill, 
liquidificador, máquina de lavar louca, máquina de lavar roupa, máquina de moer café, máquina de 
secar pratos, secador de prato, tábua de passar roupas, torneira elétrica, torradeira elétrica, 
umidificador de ar, fechadura elétrica, panela de pressão grande,cuba inox, e afins.

PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
Biombos, carpetes (primeira instalação), cortinas, 
divisórias removíveis, estrados, persianas, tapetes, 
grades, toldos,  e afins.



  

O que é obra de construção civil?

É toda construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou qualquer 
outra benfeitoria agregada ao solo ou ao subsolo, conforme discriminação no 
Anexo VII, da IN 971/2009.

O que é serviço de construção civil?

É aquele prestado no ramo da construção civil, tais como: consertar, instalar, 
montar, operar, conservar, reparar, adaptar, manter, transportar, ou ainda, 
demolir. Incluem-se nesta definição as atividades profissionais referentes aos 
serviços técnicos profissionais especializados de projetos e planejamentos, 
estudos técnicos, pareceres, perícias, avaliações, assessorias, consultorias, 
auditorias, fiscalização, supervisão ou gerenciamento. 

Observar as exceções, que apesar de terem o nome de obra, são classificados 
como serviços, , conforme os discriminados no Anexo VII, da IN 971/2009.



  

Documentos legais

Portaria nº 448/2002, do Ministério da Fazenda
acessível em: www.tesouro.fazenda.gov.br

IN nº 971/2009, da Receita Federal do Brasil
ANEXO VII - Discriminação de obras e serviços de construção civil

acessível em: www.receita.fazenda.gov.br

http://www.receita.fazenda.gov.br/


  

Exemplo de documentos Fiscais. 



  

Exemplos de documentos não Fiscais.



  

Dúvidas sobre outros materiais, procurar a
Coordenação Geral de Projetos e Programas

Contato: cppex@ifbaiano.edu.br

proex@ifbaiano.edu.br | 071 3186-0025

mailto:cppex@ifbaiano.edu.br
mailto:proex@ifbaiano.edu.br

