APÊNDICE V
Relatório de Gestão UFBA - 2021

Licitações realizadas - 2021
PREGÃO

TIPO

1/2021

SRP

2/2021

Convencional

3/2021

SRP

5/2021

Convencional

6/2021

SRP

7/2021

SRP

8/2021

SRP

9/2021

SRP

10/2021

SRP

12/2021

SRP

13/2021

SRP

14/2021

SRP

15/2021

SRP

16/2021

Convencional

17/2021

SRP

18/2021

SRP

OBJETO
Aquisição de materiais móveis comuns permanentes.
Empresa especializada em serviços de engenharia para interligar as
subestações do Pavilhão de Aulas V – PAF V e do Instituto de Humanidades
, Artes e Ciências – IHAC da Universidade Federal da Bahia.
Registro de Preços, pelo prazo 12(doze) meses, para eventual e futuro
fornecimento de Bebidas não alcoólicas e conservas alimentares, devendo
ser entregues de forma parcelada, conforme programação, na ENUFBA e
PROAE.
Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para
vedação do prédio anexo da escola politécnica.
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (Troca por Botijão GLP 13 e 45 kg
cheios) e Botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (Botijão GLP 13 e 45 kg
vazios), para atender às necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade
Federal da Bahia – UFBA.
Serviço de tradutor/Intérprete de Libras.
Serviços de Chaveiro em geral e Fornecimento de cópias de chaves para
atender às necessidades da Universidade Federal da Bahia – UFBA nos
Campi e unidades isoladas na Cidade de Salvador/BA, Camaçari/BA e
Vitória da Conquista/BA.
Aquisição de mobiliário corporativo.
Aquisição de antibiogramas, corantes e meios de cultura.
Aquisição de material de expediente, elétrico, caixas e pastas em geral e
itens metálicos (grampos, clipes, alfinetes, extratores, percevejo, colchetes,
trilhos).
Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
Aquisição de material de consumo comum (copa e cozinha, alimentício e
confecções).
Aquisição de equipamentos industriais, eletrodomésticos e afins.
Contratação de empresa de engenharia mecânica especializada na prestação
de serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva de elevador
eletromecânico de passageiros, elevador tipo maca, elevador de carga e
plataforma de elevação motorizada para pessoas com mobilidade reduzida,
com fornecimento de peças e insumos, para atender diversas unidades da
Universidade Federal da Bahia nos municípios de Salvador/BA e Vitória da
Conquista/BA.
Registro de Preços, pelo prazo 12 (doze) meses, para eventual e futuro
fornecimento de Bebidas alcoólicas, devendo ser entregues de forma
parcelada, conforme programação, na ENUFBA.
Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionados e manutenção de
evaporadoras para a climatização da Unidade de Teatro visando a
substituição e modernização dos aparelhos já existentes e contratação dos

PREGÃO

TIPO

OBJETO
serviços de limpeza robotizada.

19/2021

SRP

20/2021

SRP

21/2021

SRP

22/2021

SRP

23/2021

SRP

24/2021

SRP

25/2021

SRP

26/2021

SRP

27/2021

SRP

28/2021

SRP

30/2021

SRP

31/2021

SRP

32/2021

SRP

33/2021

SRP

34/2021

SRP

Aquisição de materiais elétrico, de medição, multímetro e caixa protetora
para equipamento eletrônico para atender às necessidades do Departamento
de Física do Estado Sólido do Instituto de Física.
Aquisição de painéis em placas de acrílico para proteção salivar, carrinho
com cestas plásticas, equipamentos de saúde (de odontologia e balança
antropométrica) e unidade descontaminante de ar.
Registro de preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual Aquisição
de Aparelhos de Ar Condicionado, para atender as necessidades da UFBA.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de persianas diversas
com instalação e serviço de instalação, com fornecimento de material, de
películas prediais e automotivas, para atender às necessidades das
Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia – UFBA.
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (Troca por Botijão GLP 45 kg
cheio), Botijão de Gás Liquefeito de Petróleo (Botijão GLP 13 e 45 kg
vazios) e gás de cocção à granel em comodato.
Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual aquisição
de Equipamentos para os Laboratórios de Materiais e Eletrônica, para
atender às necessidades do ICTI – Instituto de Tecnologia, Ciência e
Inovação – UFBA.
Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual Aquisição
de Cortina Hospitalar e Serviço de Instalação, para atender às necessidades
das Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia – UFBA.
Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual Aquisição
de Medicamentos (alopáticos, fitoterápicos, essências, extratos e óleos
essenciais) e Materiais Médico-Hospitalares - 1ª PARTE, para atender as
necessidades da UFBA.
Registro de Preço, pelo prazo de 12 meses, para eventual contratação de
empresas especializadas em materiais e serviços gráficos.
Aquisição de Licenças de Softwares para atender as necessidades das
diferentes unidades da Universidade Federal da Bahia, tanto para a área
administrativa, quanto para a área de pesquisa, conforme condições,
quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência,
através de Pregão Eletrônico.
Registro de Preços, pelo prazo 12(doze) meses, para eventual e futuro
fornecimento de Panificação, Confeitaria, Cereais e Derivados, devendo ser
entregues de forma parcelada, conforme programação, na ENUFBA e
PROAE.
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o Laboratório de
Habilidades da Escola de Enfermagem da UFBA.
Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual Aquisição
de Equipamentos e insumos de Geologia da Universidade Federal da Bahia –
UFBA.
Aquisição de Material Educativo e Esportivo, Equipamentos para Esportes e
Diversões.
Aquisição de materiais energéticos.

PREGÃO

TIPO

36/2021

Convencional

37/2021

Convencional

38/2021

SRP

39/2021

SRP

40/2021

SRP

41/2021

SRP

42/2021

SRP

43/2021

SRP

44/2021

Convencional

45/2021

SRP

46/2021

SRP

47/2021

Convencional

49/2021

SRP

OBJETO
Contratação de empresa especializada no serviço de outsourcing de
impressão, através do sistema de Registro de Preços, para contratação futura
de empresa(s) especializada(s) na execução continuada de serviços de
solução de Impressão Departamental e de Alto Volume, com acesso via rede
local (TCP/IP), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos,
com franquia mensal de páginas mais excedente, incluindo a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e
suprimentos necessários (EXCETO PAPEL para o Lote 01), incluindo
serviços de operacionalização da solução (Item avulso), para atender às
necessidades de impressão da UFBA, por um período de 12 (doze) meses.
Aquisição de Ventilador axial, aplicação: exaustão tipo gabinete de
ventilação – Exaustor, para atender às necessidades da Faculdade de
Odontologia – FAO da Universidade Federal da Bahia – UFBA.
Registro de Preços, pelo prazo 12(doze) meses, para eventual e futuro
fornecimento de Hortifrutigranjeiros, devendo ser entregues de forma
parcelada, conforme programação, na ENUFBA e PROAE.
Contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de manutenção
preventiva e corretiva de equipamentos (revisão, limpeza, conserto,
calibração, testes de desempenho), com aquisição de peças e fornecimento
de mão-de-obra necessárias à execução dos serviços, para atender às
necessidades das Unidades/Órgão da Universidade Federal da Bahia, pelo
prazo de 12 (doze) meses.
Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses, para eventual Aquisição
de Medicamentos (alopáticos, fitoterápicos, essências, extratos e óleos
essenciais) e Materiais Médico-Hospitalares - 2ª PARTE, para atender as
necessidades da UFBA.
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição
de material de consumo laboratorial – REAGENTES (Químico, laboratorial,
biologia molecular e diagnóstico) - 1ª PARTE, para atender às necessidades
da UFBA.
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição
carimbos, tinta para carimbos e cadeados diversos, para atender às
necessidades da UFBA.
Aquisição de eletrodomésticos e material de consumo (parte 2), itens
cancelados dos pregões 14/2021 e 15/2021.
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço
continuado de apoio operacional à Creche da UFBA, com dedicação
exclusiva de mão de obra de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Auxiliar
de Serviços Gerais I, Cozinheiro(a), Ajudante de Cozinha, e Copeiro(a).
Registro de Preços, pelo prazo 12(doze) meses, para eventual aquisição de
material de expediente - papelaria em geral e etiquetas adesivas – pen drives
e café.
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição
de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos,
laboratoriais e hospitalares, , para atender às necessidades das
Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia.
Contratação de empresa de engenharia mecânica especializada na prestação
de serviço de conservação e manutenção preventiva e corretiva de elevador
eletromecânico de passageiros, elevador monta-carga e plataforma de
elevação motorizada para pessoas com mobilidade reduzida, com
fornecimento de peças e insumos, para atender diversas unidades da
Universidade Federal da Bahia nos municípios de Salvador/BA e Vitória da
Conquista/BA.
Aquisição de próteses odontológicas para atender às necessidades da
faculdade de odontologia da ufba.

PREGÃO

TIPO

50/2021

SRP

51/2021

Convencional

52/2021

SRP

53/2021

Convencional

54/2021

Convencional

56/2021

SRP

57/2021

SRP

58/2021

Convencional

59/2021

SRP

60/2021

SRP

61/2021

SRP

62/2021

SRP

63/2021

Convencional

64/2021

SRP

65/2021

Convencional

OBJETO
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição
de material de consumo laboratorial – REAGENTES (Químico, laboratorial,
biologia molecular e diagnóstico) - 2ª PARTE, para atender às necessidades
da UFBA.
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço
continuado de apoio operacional técnico à gestão e fiscalização de contratos
administrativos, com dedicação exclusiva de mão de obra, para atender às
demandas da Universidade Federal da Bahia.
Registro de Preços, pelo prazo de 12(doze) meses para eventual contratação
de empresa especializada em serviços de engenharia para reforma e
modernização de subestações de média tensão das unidades acadêmicas,
administrativas e órgãos complementares da Universidade Federal da Bahia,
Salvador, Bahia.
Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para execução de reparos gerais do edifício sede da Reitoria, da
Universidade Federal da Bahia, Canela, Salvador, BA.
Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada em serviços de
engenharia para execução da reforma e modernização do sistema de
climatização do edifício sede da Reitoria, da Universidade Federal da Bahia,
Canela, Salvador, BA.
Aquisição de ferramentas.
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição
de material de consumo laboratorial – REAGENTES (Químico, laboratorial,
biologia molecular e diagnóstico) - 3ª PARTE, para atender às necessidades
da UFBA.
Contratação de empresa de engenharia mecânica especializada na prestação
de serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva de elevador
eletromecânico de passageiros e plataforma de elevação motorizada para
pessoas com mobilidade reduzida, com fornecimento de peças e insumos,
para atender diversas unidades da Universidade Federal da Bahia no
município de Salvador/BA, por 12 meses.
Pregão Eletrônico para contratação de pessoa jurídica especializada em
serviços de editoração eletrônica, publicação eletrônica plataforma scielo e
revisão.
Registro de Preços, pelo prazo 12 (doze) meses, para eventual e futuro
fornecimento de Laticínios, devendo ser entregues de forma parcelada,
conforme programação, na ENUFBA e PROAE.
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição
de material de consumo laboratorial – vidrarias e correlatos - 1ª parte, para
atender às necessidades da UFBA.
Registro de Preços para eventual aquisição de Microcomputadores e
Laptops, para atender às necessidades da Universidade Federal da Bahia –
UFBA.
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Portaria no
estado da Bahia, de forma contínua, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento para atendimento aos diversos
campi e órgãos da Universidade Federal da Bahia – UFBA.
Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição
de material de consumo de limpeza, acondicionamento e embalagem, para
atender às necessidades das Unidades/Órgãos da Universidade Federal da
Bahia – UFBA.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
desinsetização, desratização e descupinização nas dependências (áreas
internas, externas, jardins e todas as caixas de passagem (esgotos e caixas
pluviais) dos campi (capital, região metropolitana e interior do estado da
Bahia) e Unidades Dispersas da Universidade Federal da Bahia.

PREGÃO

TIPO

66/2021

SRP

67/2021

SRP

68/2021

Convencional

69/2021

Convencional

70/2021

SRP

71/2021

SRP

72/2021

Convencional

OBJETO
Aquisição de EPI (Máscaras cirúrgicas e N95).
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição
de material de consumo laboratorial – vidrarias e correlatos - 2ª PARTE,
para atender às necessidades da UFBA.
Pregão Eletrônico para contratação de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de pesagem, coleta, transporte, tratamento e destinação
final de Resíduos de Serviço de Saúde classificados como Biológicos,
Potencialmente Infectantes (grupo A, segundo classificação da RDC
222/2018) e Perfurocortantes (grupo E, segundo classificação da RDC
222/2018), com fornecimento de Certificado de destinação e de todo
material necessário ao serviço, especialmente bombonas e balanças, nos
campi da Federação/Ondina, do Canela e unidades dispersas, no Município
de Salvador, no IMS- Instituto Multidisciplinar em Saúde no Campus Anísio
Teixeira no Município de Vitória da Conquista, e no Instituto de Ciência,
Tecnologia e Inovação - ICTI/UFBA no Campus Carlos Marighela no
Município de Camaçari, pertencentes à Universidade Federal da Bahia.
Contratação de pessoa jurídica especializada em gerenciamento
informatizado de combustíveis (gasolina, álcool e diesel), envolvendo o
fornecimento com utilização de cartão magnético (ou com chip) para atender
às necessidades da Universidade Federal da Bahia quanto ao abastecimento
de seus geradores de energia elétrica, caldeiras, roçadeiras, veículos a seu
serviço em todo território nacional e de outros equipamentos que porventura
forem adquiridos durante a vigência do contrato.
Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual aquisição
de material de consumo laboratorial Diversos - 1ª PARTE, para atender às
necessidades da UFBA.
Registro de Preços, pelo prazo 12 (doze) meses, para eventual e futuro
fornecimento de Carnes, devendo ser entregues de forma parcelada,
conforme programação, na ENUFBA e PROAE.
Contratação da proposta mais vantajosa para prestação dos serviços
continuados de limpeza urbana, paisagismo, manutenção, roçagem, poda e
conservação das áreas verdes com mão-de-obra fixa, compreendendo o
fornecimento de mão-de-obra especializada e fornecimento de materiais,
insumos, ferramentas e equipamentos necessários a execução dos serviços
nas áreas externas das dependências dos campi: da Federação/Ondina, do
Canela e unidades dispersas, no Município de Salvador, no Campus Anísio
Teixeira no Município de Vitória da Conquista, e no Campus do Município
de Camaçari, pertencentes à Universidade Federal da Bahia, Estado da
Bahia.

APÊNDICE VI
Inexigibilidade de licitações - 2021
INEXIGIBIL
IDADE

OBJETO

1/2021

Contratação de empresa especializada em transmitir aos Congressistas as mais recentes
atualizações legislativas e jurisprudenciais no âmbito dos certames licitatórios pagamento
Inscrições de 22(vinte e dois) servidores da UFBA, no 16º Congresso Brasileiro de Pregoeiros,
que ocorrerá no período de 15 a 18/03/2021, sendo que cortesia bonificação por frequência
externa 12.

2/2021

Contratação de serviço para licença temporária de uso do software APOL, destinado a
utilização da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação, na realização da gestão estratégica de
marcas e patentes da Universidade.

3/2021

Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento online incompany de
Inventário de Bens do Setor Público e Prático Descomplicado, para servidores da UFBA, que
atuam na área de patrimônio, contabilidade, comissão de inventários e demais interessados.

4/2021

Contratação da ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela
Administração Pública, chamada banco de preços, que consiste num sistema de pesquisas
baseado em resultados de licitações adjudicadas e homologadas, a fim de facilitar a pesquisa
de mercado para estimar os custos das contratações desta Universidade.

5/2021

Contratação de capacitação para dez (10) servidores da UFBA no treinamento online para
acesso ao Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado – (SisGen).

6/2021

Aquisição de reagentes, destinado para a pesquisa dos discentes e docentes do PPgMS, situado
no LAPI/HUPES. Dengue virus IgG - ELISA - 96 Testes EI 266a-9601-1 M Dengue Tipo 1-4
Chikungunya IgG - ELISA - 96 Testes Chikungunya IgM - ELISA - 96 Testes Zika virus IgG
- ELISA - 96 Testes Zika virus IgM - ELISA - 96 Testes, para atender ao Programa de Pósgraduação em Medicina e Saúde, da Universidade Federal da Bahia.

7/2021

Aquisição de materiais de laboratório (reagentes), através da contratação de Pessoa Jurídica
exclusiva, destinado a utilização em pesquisa da Pós Graduação em Odontologia e Saúde.

8/2021

Contratação do serviço de assinatura digital do “Projeto Biblioteca Digital”, constituído pelas
bases de dados "Revista dos Tribunais Online Clássica" e "Proview Thomson Reuters –
Biblioteca Virtual Proview" X, visando atender à necessidade de acesso dos corpos docente e
discente do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito da Universidade Federal da
Bahia a textos jurídicos (livros doutrinários, periódicos e pareceres) de acesso exclusivo.

9/2021

Contratação do serviço de assinatura digital da “HeinOnline Latin America Core”, coleção de
bases de dados com conteúdo majoritariamente em inglês, visando a atender à necessidade de
acesso dos corpos docente e discente do Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Direito
da Universidade Federal da Bahia a textos jurídicos de acesso exclusivo, abarcando diversas
áreas do direito.

10/2021

Aquisição da licença de ativação do center point rtx via satélite. Serviço de correção fornecido
por satélite existente. Este não requer uma estação base rtk, nem cobertura celular.
Configurado para receber correções center point rtx fornecidas por satélite, o sp60 consegue
apresentar posições de até 2cm no prazo de 30 minutos ou menos após a inicialização.

11/2021

Serviço de manutenção pcr em tempo real quantstudio 12k flex da Applied Biosystems.

12/2021

Serviço de reparo e manutenção do equipamento abi3500 (sequenciador de ácidos núcleicos),
bomba pdp do 3500 para sequenciador ABI 3500 Applied Biosystems.

13/2021

Aquisição de insumos e reagentes de laboratório para atender as necessidades da Universidade
Federal da Bahia.

14/2021

Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva e corretiva com
substituição e aquisição de peças de equipamentos de laboratório de pesquisa para o Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Química da Escola Politécnica da UFBA.

15/2021

Contratação de capacitação de cem (100) servidores da UFBA no Treinamento Encerramento
do Inventário e Linhas de Defesas Patrimoniais em Apontamentos do Controle Externo,
online.

16/2021

CBA kit citocinas inflamatórias. O kit de citocinas inflamatórias humanas BD ™ CBA pode
ser usado para medir quantitativamente a interleucina-8 (IL-8), níveis de interleucina-1 (IL1 ), interleucina-6 (IL-6), interleucina10 (IL-10), fator de necrose tumoral (TNF) e
interleucina12p70 (IL-12p70) em uma única amostra. o desempenho do kit foi otimizado para
análise de proteínas específicas em sobrenadantes de cultura de tecidos, plasma tratado com
EDTA e amostras de soro.

17/2021

Contratação do serviço de indexação e interoperabilidade de livros digitais na plataforma
SciELO Livros, visando atender à necessidade da Editora da Universidade Federal da Bahia.

18/2021

Contratação de empresa especializada no serviço de manutenção preventiva com substituição
de peças do equipamento Gerador de Nitrogênio, modelo NM32LA - acessório do
equipamento multiusuário Espectrômetro de Massas do Laboratório de Análises
Cromatográficas e Espectrométricas – LACE, do Instituto de Química da UFBA (Laboratório
518).

APÊNDICE VII
Dispensa de licitações - 2021
DISPENSA

OBJETO

2/2021

Contratação de serviço de orientações jurídicas por escrito em licitações e contratos, para
atender aos Núcleos de Gerenciamento de Licitações e de Compras da UFBA.

9/2021

Aquisição de peças específicas para manutenção preventiva e corretiva de eletrodomésticos
comuns, máquina de lavar, fogões, geladeira, dentre outros, a fim de atender as demandas da
UFBA.

11/2021

Contratação direta de empresa especializada para Prestação de Serviços de desmontagem e
carregamento de móveis (bancadas de laboratórios) e equipamentos (capelas de exaustão), com
a embalagem dos mesmos e identificação das partes desmontadas a fim de facilitar a montagem
em momento oportuno, atualmente instalados na Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e
Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO - Salvador-BA, destinados ao Instituto de Quimica
da Universidade Federal da Bahia.

16/2021

Pagamento de inscrição da servidora LUDMILA JAMBEIRO BORGES (SIAPE – 2187170),
lotada na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPG, no Curso – Intensivo de
Comercio Exterior, promovido pela CENOFISCO – CENTRO DE CAPCITAÇÃO
PROFISSIONAL LTDA, no período de 24/07 a 09 de outubro de 2021, EAD, com carga
horária de 86 horas.

17/2021

Contratação emergencial por 180 (cento e oitenta) dias de pessoa jurídica especializada na
prestação dos serviços de Portaria, com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, para atendimento aos
diversos campi e órgãos da Universidade Federal da Bahia – UFBA em Salvador/BA.

18/2021

Maravalha de Pinus Especial, saco 5KG; e Ração para ratos, camundongos e hamsters, marca
NUVILAB-CR-1, saco 20KG.

20/2021

Aquisição de forma parcelada de Placa de identificação de veículos Padrão Mercosul com
instalação, para a frota oficial de veículos da Universidade Federal da Bahia.

21/2021 e
22/2021

Contratação de serviço de manutenção da central telefônica Siemens Hipath 4000, que atende
aos Campi Ondina e Federação da Universidade Federal da Bahia, com fornecimento de peça
(HD SCSI).

23/2021

Contratação de empresa especializado em Serviços de Desembaraço Aduaneiro incluindo:
(di/re/dsi/dde/li + honorário + iss + taxa de emissão de documentos interestaduais). Incluindo
Reembolso de taxa SISCOMEX e suas adições. Serviço de Desconsolidação – Serviço por
Processo de Importação/Exportação, manuseio de documentação e identificação da carga,
incluindo Entrega e Disponibilização da Carga- Serviço de Movimentação Interna.

24/2021

Aquisição do suplemento para meio de cultura, tipo enriquecimento para meio emjh, aspecto
físico líquido, 12 unidades de frasco, ou seja, 2 kits com 6 fracos-ampola de 100ml cada.

DISPENSA

OBJETO

26/2021

Contratação de serviços de reparo, restauração técnica e afinação de 02 (dois) pianos Stieinway
& Sons, do patrimônio da Escola de Música da UFBA.

30/2021

Aquisição de Banner, para atender às necessidades da Universidade Federal da Bahia.

31/2021

Aquisição de material de consumo de limpeza e sinalização, para atender às necessidades das
Unidades/Órgãos da Universidade Federal da Bahia – UFBA.

33/2021

Contratação do serviço de licença de uso do banco de dados Economática, destinado ao
Programa de Pós Graduação em Contabilidade da Universidade Federal da Bahia – UFBA.

34/2021

Contratação de serviços para manutenção preventiva/corretiva em diversos equipamentos
laboratoriais (cromatógrafo gasoso, e reparo de microscópios) que viabilizam execução de
projetos de pesquisa vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Química e Geologia.

35/2021

Aquisição de materiais/insumos para ultrapurificador purelab vinculado ao Programa de Pósgraduação em farmácia, da Universidade Federal da Bahia – UFBA.

37/2021

Contratação de pessoa juridica especializada na prestação dos serviços de tradutor/Intérprete de
Libras (TILSP), nível superior, por demanda, para garantir a inclusão comunicacional e
pedagógica da comunidade surda em atividades da Universidade Federal da Bahia – UFBA.

39/2021

Aquisição de materiais (biológico, químico e laboratorial) para uso nos projetos vinculados ao
Programa de Pós graduação em Odontologia E SAÚDE e Programa de Pós-graduação
Biociências.

40/2021

Contratação de serviços para manutenção preventiva/corretiva em diversos equipamentos
laboratoriais (balança analítica, câmara de conservação, capela de exaustão, sitema de
ultrapurificação água e termociclador) que viabilizam execução de projetos de pesquisa
vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Processos Interativos dos Órgãos e Sistemas.

42/2021

Prestação de serviços de editoração e revisão da Revista de Ciências Médicas e Biológicas e do
livro Órgãos e Sistemas: Temas Interdisciplinares V.8, que viabilizam execução de projetos de
pesquisa vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Processos Interativos dos Órgãos e
Sistemas.

44/2021

Aquisição de suplemento para meio de cultura, tipo albumina de soro bovino (bsa), aspecto
físico em pó. Apresentação: frasco 100g. O produto possui as seguintes características
adicionais: cas 9048-46-8 / cold ethanol fraction, ph 5.2,≥96%. Essa aquisição visa atender a
demanda do Hospital de Medicina Veterinária.

46/2021

Aquisição de cancela automática, para atender às necessidades da Faculdade de Medicina da
Bahia, unidade integrante da Universidade Federal da Bahia – UFBA.

DISPENSA

OBJETO

47/2021

Aquisição de gêneros alimentícios para o curso de Nutrição do Instituto Multidisciplinar em
Saúde (IMS) da UFBA.

48/2021

Aquisição de Placas de sinalização para acesso de veículos (carros e motos), com instalação,
para os portões dos Campi Ondina e Federação da Universidade Federal da Bahia.

49/2021

Aquisição de quitinase de streptomyces griseus, enzima degradante de quitina(kit com 25 un).

50/2021

Aquisição servidor hpe proliant xl270d gen 10.

51/2021

Contratação do serviço de manutenção e aquisição de peças para equipamentos de laboratório de
pesquisa do Programa de Pós Graduação em Microbiologia da UFBA.

52/2021

Aquisição de 01 Módulo Q-Gard 1 (catálogo QGARD00R1) e 01 Cartucho (catálogo
QTUM000EX) para o equipamento Milli-Q Biocel (já existente).

53/2021

Contratação de serviço de desmontagem e montagem de arquivos deslizante para o Setor de
Documentação e Estatística da Reitoria e o Instituto de Biologia da Universidade Federal da
Bahia.

55/2021

Contratação direta de empresa especializada para emissão de certificados digitais pessoa jurídica
A3 até 3 anos com token e certificado digital pessoa jurídica A3 em dispositivo (token),
visando atender as necessidade da Universidade Federal da Bahia.

56/2021

Aquisição de Chitinase, enzima degradante de quitina.Aspecto físico:pó liofilizado
(essencialmente sem sal), 30 kda.

