
Descrição da Pró-Reitoria/Unidade

Planilha Orçmentaria 2019 – Proposta da Comissão - Aprovada em 24.210.2108 - (R$ 300.183.000,00 - Valor Total Destinado à UESB)

Observação: O Planejamento Orçamentório 2019 teve como base as consultas aos Departamentos e Progamas de Pòs Graduação da Universidade, ouvindo também as Pró 
Reitorias.Os recursos foram distribuidos entre as Pró Reitorias e a Assessoria de Assistencia Estudantil.   

D i ã "b " Descrição da Pró-Reitoria/Unidade
(OBS.: Cada Pró-Reitoria deverá tecer comentários 

APENAS nos Elementos de Despesa contidos em suas 
respectivas Ações Orçamentárias)

R$ 63.706.000,00

PROGRAD / PPG / PROEX /
PERMANÊNCIA ESTUDANTIL

Total do 
Orçamento em 
M t ã ↑

Ação Rubrica

Descrição "base"
feita pela Asplan/Proad.

Vide na coluna ao lado as descrições complementares 
e/ou mais específicas feitas pelas correspondentes 

Pró-Reitorias Responsáveis.
Manutenção ↑

FOLHA DE PAGAMENTO R$ 236.477.000,00

6904 Administração de Pessoal do Magistério Superior 
b R i E i l d C t t ã FOLHA DE PROFESSOR - REDA R$ 6.115.000,00

PROAD - PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - Parte I

6904 sob o Regime Especial de Contratação FOLHA DE PROFESSOR  REDA R$ 6.115.000,00

6905 Administração de Pessoal do Magistério Superior FOLHA DE PROFESSOR - EFETIVO R$ 183.365.000,00

2001 Administração de Pessoal e Encargos FOLHA DE TÉCNICOS/ANALISTAS R$ 44.793.000,00

2005 Administração de Pessoal sobre o Regime FOLHA DE TÉCNICOS/ANALISTAS REDA R$ 2 204 000 00

Os valores de "FOLHA" são pré-definidos pelo 
Estado.

2005 ç g
Especial de Contratação FOLHA DE TÉCNICOS/ANALISTAS - REDA R$ 2.204.000,00

FOLHA MANUTENÇÃO 6.862.000,00 

2022 Assistência Médica aos Servidores Públicos e 
Seus Dependentes (Planserv) R$ 2.021.000,00

3.3.91.41- Contribuições PLANSERV - Assistência Médica aos Servidores e seus 
D d t

PLANSERV - Assistência Médica aos Servidores e seus 
D d tç Dependentes. Dependentes.

2009 Encargos com Benefícios Especiais R$ 33.000,00

3.3.90.08-Outros Benefícios Assistenciais do 
Servidor e do Militar

Benefícios concedidos: pensões especiais, auxílio natalidade e 
auxílio funeral.

Benefícios concedidos: pensões especiais, auxílio 
natalidade e auxílio funeral.

2013 Auxílio Transportes e Alimentação aos servidores 
e Empregados Públicos R$ 4.808.000,00

3.3.90.46 - Auxílio Alimentação Pagamento de Auxílio Alimentação aos servidores. Pagamento de Auxílio Alimentação aos servidores. R$ 3.500.000,00

3.3.90.49 - Auxílio Transporte Pagamento de Auxílio Transporte aos servidores. Pagamento de Auxílio Transporte aos servidores. R$ 1.308.000,00

OPERAÇÕES ESPECIAIS R$ 76.000,00

8001 Operação Especial – Cumprimento de Sentença 8001 p ç p p ç
Judiciária

3.3.90.91 - Sentenças Judiciais

8002 Encargos com Obrigações Tributárias e 
Contributivas R$ 76.000,00



3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas Pagamento de obrigações tributárias, contribuições sociais e 
econômicas. No caso da UESB, pagamento do PASEP.

Pagamento de obrigações tributárias, contribuições 
sociais e econômicas. No caso da UESB, pagamento do 

PASEP.
R$ 76.000,00

ADM. DE BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO R$ 1.000.000,00

2003 Administração de Bolsa Complementar de R$ 1 000 000 002003 Estagiário R$ 1.000.000,00

3.3.90.36 - Estagiário - Serviços de Terceiros - 
Pesssoa Fisica Pagamento feito aos estagiários da UESB. Pagamento feito aos estagiários da UESB. R$ 1.000.000,00



COMUNICAÇÃO / MODERNIZAÇÃO R$ 874.000,00

2020 Comunicação Legal – R$ 874.000,00

3.3.90.30 - Material de Consumo

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

Atender a divulgação de atos oficiais do Órgão (exemplo: 
publicações no Diário Oficial do Estado).

Atender a divulgação de atos oficiais do Órgão (exemplo: 
publicações no Diário Oficial do Estado). R$ 874.000,00

EXTENSÃO R$ 1.075.000,00

PROEX - PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO

6907 Realização de Ação de Extensão Universitária R$ 1.075.000,00

3.3.90.14 - Diárias
Diárias para coordenadores e colaboradores dos cursos, 
eventos,  projetos e programas de extensão.

Garantir condições mínimas para execução das 
ações extensionistas, considerando a região de 
abrangência que as atividades da UESB atingem, e a 

R$ 60.000,00

necessidade de deslocamento dos extensionistas

3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Ampliação do programa institucional de bolsas 
visando garantir a formação sistêmica do discente, 
possibilitando através da Extensão a vivência 
prática dos conhecimentos adquiridos em sala de 
l P i

R$ 560.000,00

aula e com a Pesquisa.

3.3.90.30 - Material de Consumo
Aquisição de diversos itens para atender os cursos, 
eventos,  projetos e programas de extensão.

Viabilizar as condições e dar suporte às ações 
extensionistas contínuas e esporádicas, através do 
fornecimento de materiais de expediente, 
didáticos e específicos, que se relacionam 
diretamente ao cumprimento das atividades 

R$ 100.000,00
d eta e te ao cu p e to das at dades
previstas nos programas, projetos, cursos e 
eventos.

3.3.90.33 - Passagens e Despesas com 
Locomoção

Para os palestrantes que participam  dos cursos, eventos,  
projetos e programas de extensão.

Promover o intercâmbio de conhecimentos e 
experiências com a vinda de pessoas externas ao 
quadro da UESB, para incrementar as atividades 

i t õ d t ã

R$ 180.00,00

previstas nas ações de extensão

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física

Pró‐labore para os palestrantes e demais serviços prestados 
por pessoa física.

Prover as ações extensionistas de serviços 
essenciais que não são ofertados pela UESB, sendo 
técnicos ou especializados

R$ 35.000,00

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

Serviços diversos prestados por pessoas jurídicas 
(Ex.:serviço gráfico e xerográfico dos projetos de extensão;  
passagens, hospedagem e alimentação; fornecimento de 
material uso hospitalar, locação do imóvel urbano não 
residencial destinado ao funcionamento do núcleo de 
defesa da criança e do adolescente, entre outros).

Garantir os serviços básicos (já ofertados pela UESB) 
para execução de ações extensionistas contínuas e 
esporádicas, a exemplo de hospedagem, 
alimentação, reprografia, despesas com locomoção 
e passagens

R$ 280.000,00 

defesa da criança e do adolescente,  entre outros).



3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas

4.4.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente

Aquisição de diversos equipamentos e materiais 
permanentes para suprir as necessidades dos  projetos e 
programas de extensão, variando em função das 
especificidades dos mesmos .

Necessidade de incremento da infraestrutura dos 
setores vinculados à PROEX, garantindo as 
condições mínimas de funcionamento

R$ 40.000,00

especificidades dos mesmos .

CAPACITAÇÃO DOCENTE/TÉCNICOS  R$ 400.000,00 

5444 Capacitação de Profissional do Nível Superior (R$ 320.000,00 para docentes e R$ 80.000,00 para técnicos)  R$ 400.000,00 

3 3 90 14 Diá i

Diárias  para participarem de  capacitações, eventos, 
encontros, etc, quando os mesmos ocorrerem fora das 

Diárias  para participarem de  capacitações, 
eventos, encontros, etc, quando os mesmos 

f d id d d d UESB3.3.90.14 - Diárias
, , q

cidade sede da UESB que os  servidores técnicos/docentes 
atuam.

ocorrerem fora das cidade sede da UESB que os  
servidores técnicos/docentes atuam (80% para 
docentes e 20% para técnicos).

3.3.90.30 - Material de Consumo

Passagens e Despesas com Locomoção para participarem de 
Passagens e Despesas com Locomoção para 
participarem de capacitações eventos encontros

** Saldo da 5444 - Após o 
pagamento do DEA 2015, este valor 

deverá ser remanejado para 
3.3.90.33 - Passagens e Despesas com 
Locomoção

capacitações, eventos, encontros, etc quando os mesmos 
ocorrerem fora das cidade sede da UESB que os  servidores 
técnicos/docentes atuam.

participarem de  capacitações, eventos, encontros, 
etc quando os mesmos ocorrerem fora das cidade 
sede da UESB que os  servidores técnicos/docentes 
atuam.

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

Empresas, instituições  contratadas responsáveis pelas 
capacitações , eventos, encontros, etc.

Empresas, instituições  contratadas responsáveis 
pelas capacitações , eventos, encontros, etc.

Graduação.

EDITORA UNIVERSITÁRIA R$ 130.000,00

6912 Realização de Ações da Editora Universitária R$ 130.000,00

Diárias para membros do Comitê participarem de reuniões; 
3.3.90.14 ‐ Diárias Viagens administrativas; Diária para participação nas reuniões 

da ABEU; Diárias para participação em Feiras de Livros;
R$ 15.000,00

3.3.90.30 ‐ Material de Consumo

Caixas para envio de livros (venda on‐line); Sacolas plásticas 
(venda na livraria); Fitas adesivas para envio de caixas  para 
Feiras e Bienais: Aquisição de software para livraria e para 
diagramação (InDesigner CorelDraw e Photoshop);

R$ 5.000,00

Para o ano de 2019 a Edições UESB planeja: 1) a publicação de 30 livros 
impressos; 2) lançamento do primeiro edital para livro eletrônico 
(eBook); 3) recebimento de proposta de livros por fluxo contínuo para o 
Edital Técnico Científico; 4) manterá a integração da comunidade 
acadêmica externa por meio de vagas para autores externo no Edital  diagramação (InDesigner, CorelDraw e Photoshop);

3.3.90.33 ‐ Passagens e Despesas com Locomoção

Deslocamento para participação em Feiras, Bienais pra 
acomercialização de livros, e palestrantes do Evento de 20 
anos da Editora. Participação na Reunião Anual da ABEU e 
Abeu técnico. Participação na Reunião Nacional de Portais de 
Periódicos;

R$ 15.000,00

Técnico Científico; 5) integração com a  comunidade regional por meio 
do Prêmio Zélia Saldanha ‐ concurso literário, e 6) lançamento do 
primeiro edital para publicação de livros infantis; 7) Realização da Feira 
do Livro/UESB;  9) Evento comemorativo dos 20  anos da Editora; 10) 
Implantação do código DOI para os livros da UESB.  No que tange às 
ações da Livraria e divulgação das publicações, será intensificada a 
participação da Editora em eventos regionais, nacionais e internacionais 
( l dá i d F i já d ) d d i d



3.3.90.39 ‐ Outros Serviços de Terceiros ‐ Pessoa 
Jurídica

Anuidade da Associação Brasileira de Editoras Universitárias; 
Anuidade da Associação Brasileira de Editores Científicos; 
Anuidade do  softaware da Livraria; Pagamento à CROSREF 
(código DOI); Pagamento de prateleiras nos estandes coletivos 
da ABEU ‐ em Feiras  Regionais, Nacionais e Internacionais; 
Postagem de livros para as Feiras; Pagamento de ISBN's;  R$ 60.000,00

(calendário de Feiras já preparado),  de acordo com o interesse da 
Universidade. Assim como intensificar a comercialização dos livros nas 
livrarias universitárias de editoras associadas à ABEU. Implantação do 
sistema Versa para controle financeiro, de estoque e consignações de 
livros, assim como treinamento. Relativo ao Portal de Periódicos, tem o 
compromisso de: a) mantê‐lo atualizado por meio do Sistema Eletrônico 
de Editoração de Revistas ‐ SEER, com utilização de código DOI em todos 
os artigos publicados nas revistas institucionais proporcionandoJurídica

Pagamento de alimentação e hospedagem para membros do 
Comitê e Banca do Prêmio Zélia Saldanha; Taxas de 
participação e qualificação nas Reuniões as  Associações 
Nacionais (pois sempre promovem qualificação na mesma 
data p diminuir custos);

Pagamento de designer para criação de capas dos livros; 

os artigos publicados nas revistas institucionais, proporcionando 
melhoria dos indicadores avaliados no Qualis CAPES; b)Suporte técnico 
aos Editores; c) Treinamento para Editores e funcionários para utilização 
do SEER /DOI; d) assessoramento e definição de estratégias para 
melhoria do Qualis.
No ano de 2019 a Edições UESB comemorá 20 anos e fará um evento 
para comemorar e capacitar autores e comunidade acadêmica na área 
de editoração de livros.              

3.3.90.36‐ Outros Serviços de Terceiros ‐ Pessoa Física Pagamento de pró‐labore para 6 docentes membros da Banca 
do Prêmio Zélia Saldanha;

R$ 20.000,00

4.4.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente

Aquisição de prateleiras, carro de duas rodas para 
transporte de caixas de livros  e computadores 
adequados R$ 15.000,00

PROMOÇÃO DA DIFUSÃO EDUCATIVA 
R$ 338 480 00

ç
Para desenvolvimento das atividades acima descritas, é necessário o uso 
do montante financeiro de 150.000,00 reais nas rubricas especificadas.

Ç
PELA UNIVERSIDADE

R$ 338.480,00

2552 Gestão de Ações da Rádio e TV Universitária  R$ 338.480,00 

3.3.90.14 - Diárias Deslocamento das equipes do Surte para execução de 
pautas nos outros Campi  R$ 6.800,00 

3.3.90.30 - Material de Consumo Manutenção, Up Grade e troca de equipamentos e 
Software utilizados no Surte R$ 130.000,00 

3.3.90.33 - Passagens e Despesas com 
Locomoção

Cursos e treinamentos das equipes em outras 
localidades R$ 3.000,00 

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física R$ 0,00 

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

Contratação de empresa para implantação de serviços 
demandados pelo Surte, tais como: Instalação de 
antenas, lançamento de Fibra Ótica e Transporte de 
equipamentos.

R$ 20.000,00 

3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 3.680,00 

4.4.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente

1) Aquisição de novos equipamentos para a 
expansão da área de cobertura da TV Uesb para os 
campi de Jequié e Itapetinga e áreas de interesse de 
abragência. 2) Aquisição de equipamentos para 
implantação da Rádio UESB FM em Jequié.

R$ 175.000,00 

PERMANÊNCIA ESTUDANTIL
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL R$ 2.750.000,00

6910 Assistência ao Estudante Universitário R$ 2.750.000,00

PERMANÊNCIA ESTUDANTIL



3.3.90.14 - Diárias

1- Reuniões mensais em conquista do Comitê Gestor e 
da Comissão PNAEST ( 1 5 membros cada); 2- Viagens 
para participação de dois  Foruns ( Pró Reitoras de 
Assuntos Estudantis e o da  SEPROMI; 3- Viagens da 
Assessoria aos campi; 4- Acompanhante escolar de 
pessoa com NEE em aulas de campo  ;

R$ 30.000,00 

1 B l ( íli di i l t t

3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes

1- Bolsa: ( auxílio moradia; emergencial; transporte 
urbano e intermunicipal; emergencial; permanência.); 2- 
Monituria de cusos livres; 3- Tutorias (de disciplinas e  
de aluno com NEE)

R$ 1.000.000,00 

3.3.90.30 - Material de Consumo 1- escritório; 2-  limpeza e  manutenção de residência; 3- 
quit odontológico. R$ 80.000,00 O setor de Assistência e Assuntos Estudantis tem desenvolvido 

suas atividades com base em duas áreas: Permanência e 

3.3.90.33 - Passagens e Despesas com 
Locomoção

Terrestre, Aéreas  e Locação de ônibus para :  1- 
discentes participarem de eventos científicos Nacionais e 
Internacionais, culturais (Editais Linhas !; 2; 3 e 4); 2- 
Deslocamento de  convidados das entidandes estudantis 
e  da AAPA; 3; Deslocamento da equipe gestora; da 
AAPA

R$ 350.000,00 

1- Palestrantes Semana de Integração; Conferencista do  

Assistência Estudantil. Com relação a área de Permanência 
Estudantil (atendimento aos discentes dando-lhes condições de 
permanecer e concluir seus cursos na Universidade, além de 
atuar na melhora do Desempenho Acadêmico), o setor tem 
atendido aos discentes que se “habilitam ao PRAE”, passando a 
ter os benefícios de Bolsas Auxílio, Residência Universitária, 
Restaurante Universitário, Ações do PNAEST. Neste sentido, o 
público atendido através do Recurso Institucional nesta área3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Física
Seminário de Avaliação da Politica de A Afirmativas; 2-  ; 
Ministantes de minicursos e oficinas em eventos 
cuturais;

R$ 50.000,00 

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

1- Subsídio à alimentação de aproximadamente  1500 
alunos habilitados ao RU; 2- vales alimentação; 3- C. 
básica da Residência Universitária; 4- Cota de xerox 
para alunos habilitados; 5-Pagamento anula de Softwer  

R$ 1.200.000,00 

público atendido através do Recurso Institucional nesta área 
corresponde: a) Bolsas Auxílio: Permanência, Moradia, 
Alimentação, Transporte Intermunicipal, Transporte Urbano, 
Emergencial; b) Residência Universitária c) Cursos Livres (Inglês 
– sequencial e semestral, Espanhol – sequencial e semestral, 
Português, Libras d) Atendidos via a Equipe Multidisciplinar 
(pedagogia, psicologia e Serviço social.

p ; g
de acessibilidade página uesb

3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas

4 4 90 52 E i t M t i l

1- Recursos de Tecnologia Assitiva para alunos com 
deficiência; 2 Equipamento de som para atividades4.4.90.52 - Equipamentos e Material 

Permanente

deficiência; 2 Equipamento de som para atividades 
artísticas e culturais junto as entidades estudantis 
(microfones; pedestal; mesa de som; etc.); 3-Material 
para Espaço de Convivência (mini sofás ou pufs;etc.)

R$ 40.000,00 

Ó Ã $

PPG - PESQUISA E PÓS GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO  R$ 1.832.000,00 

6909 Gestão das Ações de Ensino de Pós-Graduação R$ 1.832.000,00

P i i ã d d id d li ã d

Especializações, programas novos (ainda não possuem
recurso do convênio PROAP/CAPES), defesas dos
l d DINTER E f b l ã

Os recursos alocados na pós-
graduação, ação 6909, destinam-se 
à qualificação de docentes e à

3.3.90.14 - Diárias Para participação de docentes  convidados para a realização de 
aulas dos cursos lato sensu.

alunos do DINTER em Enfermagem, bancas e aulas não
cobertas pelo PROAP, participação dos coordenadores
de todos os programas nas reuniões de área
convocadas pela CAPES, cuja participação é obrigatória.

R$ 70.000,00 
à qualificação de docentes e à 
gestão dos 21 cursos de mestrado e 
6 doutorados em funcionamento na 
instituição.
A distribuição dos recursos por



3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Bolsas institucionais de Mestrado e Doutorado (previsto na 
Resolução CONSU Nº 10/2008 para atender aos programas de 
pós-graduação nos três primeiros anos de funcionamento.) para 
estudantes dos programmas já existentes.

Bolsas vigentes dos alunos de pós-graduação.
Atualmente, temos 29 bolsistas (12 de doutorado e 17 de 
mestrado).

R$ 414.350,00 

A distribuição dos recursos por 
elementos de despesa tem por fim 
custear as seguintes atividades: 
Pagamento de  transporte 
institucional, diárias/alimentação 
para docentes ministrarem aulas nos 
programas de outros campi;

3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 
(APCN)

Bolsas institucionais de Mestrado e Doutorado (previsto na 
Resolução CONSU Nº 10/2008 para atender aos programas de 
pós-graduação nos três primeiros anos de funcionamento.) para 
estudantes dos programas novos.

Bolsas de pós-graduação para discentes de programas
novos (propostas submetidas no APCN 2017/2018
aguardando resultado: 04 doutorados e 03 mestrados).
Para cada curso é concedido o total de 03 bolsas, nos
três primeiros anos de funcionamento, após terem sido
recomendados pela Capes.

R$ 346.000,00 

Demanda específica presentanda pelos programas para

p g p ;
- Pagamento de passagens e diárias 
para participação de coordenadores 
de todos os programas nas reuniões 
de área convocadas pela CAPES, 
cuja participação é obrigatória em 
razão desta agência regulamentar a 

ó d ã t i t
3.3.90.30 - Material de Consumo Material de expediente para atender aos cursos   lato sensu.

Demanda específica presentanda pelos programas para
aquisição de materiais para laboratório (reagentes e
vidraria).

R$ 101.350,00 

3.3.90.33 - Passagens e Despesas com 
Locomoção

Para participação de docentes  convidados para a realização de 
aulas dos cursos lato sensu.

Especializações, programas novos, defesas dos alunos
do DINTER em Enfermagem, bancas e aulas não
cobertas pelo PROAP, participação de coordenadores de 
todos os programas nas reuniões de área convocadas

R$ 150.000,00 

pós-graduação stricto sensu no 
País. O custeio da participação dos 
coordenadores nesse tipo de 
reunião é de obrigação da IES, em 
virtude do compromisso firmado 
quando da aprovação de cada 
programa junto à CAPES; todos os programas nas reuniões de área convocadas

pela CAPES, cuja participação é obrigatória.

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física

Pagamento de pró-labore a docentes  convidados para a 
realização de aulas dos cursos lato sensu.

Pró-labore docentes externos do PPGs para ministrarem
cursos, simpósios etc. R$ 30.000,00 

Requisições de veículo, hospedagem, alimentação (para

p g j ;
- Pagamento de pró-labore a 
docentes de outras instituições que 
compõem o quadro de professores 
permanentes dos programas de pós-
graduação da UESB;
- Pagamento de bolsas de mestrado 
e doutorado aos programas novos 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 

Jurídica
Custeio de serviços de hospedagem e alimentação  a docentes  
convidados para a realização de aulas dos cursos lato sensu.

todos os programas e cursos de especialização);
anuidades das associações ANPOLL, ANPED, FOPROP
etc.

R$ 399.300,00 

3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas INSS Patronal decorrente da despesa com serviços
pessoas físicas R$ 5.000,00 

e doutorado aos programas novos 
(aprovados nos últimos 3 anos), num 
total de 3 bolsas anuais nos 
primeiros 3 anos de funcionamento, 
conforme Resolução CONSU 
10/2008;
- Atendimento de bancas de defesa 

3.3.90.20 - Auxílio Financeiro ao pesquisador
Fomento ao Programa de Pós-Graduação para cobrir despesas 
que são atendidas pelo Programa de Apoio à  Pós-Graduação - 

PROAP.

Atendimento das demandas dos programas, repasse via
Termo de Outorga para 17 mestrados e 6 doutorados,
sendo R$ 10.000,00 para programa apenas com
mestrado e R$ 15.000,00 para programa com
doutorado. Recursos destinado a cobrir despesas não
cobertas pelo PROAP ou recursos institucional, como:
tradução e publicação de artigos, material para

t ã d t b lh t ã i t l ã

R$ 230.000,00 

e qualificação com os serviços de 
hospedagem, alimentação e 
transporte institucional; - Aquisição 
de material de laboratório (reagentes 
e vidraria) para realização de 
pesquisas no âmbito da pós-
graduação stricto sensu (solicitação apresentação de trabalho, manutenção, instalação e

funcionamento de equipamentos dos laboratórios etc.

4.4.90.52 - Equipamentos e Material 

Implantação (provável, pois depende da aprovação da 
CAPES) de novos programas de pós-graduação (móveis e 
computadores), Aquisição de móveis, utensílios e Móveis, utensílios e equipamentos para novos R$ 20 000 00

graduação stricto sensu (solicitação 
apresentada diretamente pelos 
programas de pós-graduação);
- Apoio aos cursos lato sensu em 
funcionamento no valor de até R$ 
5.000,00 por curso (passagens, 
hospedagens, alimentações, q p

Permanente
p ) q ç

equipamentos de informática para oferecimento de 
infraestrutura mínima de funcionamento dos colegiados dos 
programas de pós-graduação.

q p p
programas de pós-graduação. R$ 20.000,00 p g ç

transporte institucional, pró-labore 
para convidados externos);
- Concessão de auxílio financeiro a 
pesquisador, mediante termo de 



3.3.90.33 - Passagens e Despesas com 
Locomoção(contrapartida- fonte 5.114) A contrapartida que o programa do convênio exige. Contrapartidas financeiras exigidas na celebração e

convênios (Ex.: FINEP,PROAP, Pró-equipamentos etc) R$ 66.000,00 

outorga, aos coordenadores dos 
programas stricto sensu para 
financiamento das atividades da pós-
graduação.

PESQUISA R$ 1.100.000,00

6927 Apoio às Ações de Pesquisa e de Iniciação 
Cientírica e Tecnológica  R$ 1.100.000,00 

Para atividades previstas nos planos de trabalho de projetos 

3.3.90.14 - Diárias

de pesquisa coordenados por docentes do quadro efetivo 
da Instituição, que tiveram aprovação em editais internos 
de apoio financeiro; para a realização do Seminário Anual 
de Iniciação Científica e Tecnológica e para atividades 
administrativas no âmbito da Pró‐Reitoria.

Para atendimento de atividades previstas nos planos de
trabalho de Projetos de Pesquisa Financiados em Editais
de seleção (2012-2014) ; Outras demandas referentes à
Pesquisa; Demandas Administrativas.

R$ 165.000,00 

Aplicação dos Recursos referentes à 
Pesquisa: 1) Projetos de Pesquisa: 
São encaminhados os processos de 
diárias, passagens, aquisição de 
materiais de consumo e 
permanente, prestação de serviços e 
requisições de veículo da Instituição

3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 
(Bolsas de Iniciação Cientírica para 75 bolsistas) Recurso alocado para custear bolsas de iniciação científica.

Bolsas de Iniciação Científica pagas a estudantes da
Graduação orientadas por Docentes do quadro
permanente da UESB

R$ 360.000,00 

Aquisição de material de consumo para fazer face aos 
l d j d i i i i ã i i ã

Para atendimento de atividades previstas nos planos de

requisições de veículo da Instituição 
(Rvs) ou a descentralização de 
recursos via auxílio financeiro a 
pesquisador, para atender aos 
Projetos de Pesquisa financiados 
através dos Editais de Apoio a 
Projetos de Pesquisa coordenados 

3.3.90.30 - Material de Consumo
planos dos  projetos de pesquisa na instituição e aquisição 
de material de expediente para execução das rotinas diárias 
da Gerência de Pesquisa.

trabalho de Projetos de Pesquisa Financiados em Editais
de seleção (2012-2014) ; Outras demandas referentes à
Pesquisa; Demandas Administrativas.

R$ 30.000,00 

Para atividades previstas nos planos de trabalho de projetos 
de pesquisa coordenados por docentes do quadro efetivo  Para atendimento de atividades previstas nos planos de

por Docentes pertencentes ao 
quadro efetivo da UESB. Dos 
últimos três (03) Editais lançados 
(2012-2014), estão em andamento 
157 projetos. 2) Bolsas de Iniciação 
Científica: É lançado anualmente 
Edital específico no qual são

3.3.90.33 - Passagens e Despesas com 
Locomoção

p q p q
da Instituição, que tiveram aprovação em editais internos 
de apoio financeiro; para a realização do Seminário Anual 
de Iniciação Científica e Tecnológica e para atividades 
administrativas no âmbito da Pró‐Reitoria.

Para atendimento de atividades previstas nos planos de
trabalho de Projetos de Pesquisa Financiados em Editais
de seleção (2012-2014) ; Outras demandas referentes à
Pesquisa; Demandas Administrativas.

R$ 165.000,00 
Edital específico, no qual são 
concedidas 75 bolsas de Iniciação 
Científica a estudantes da 
graduação, no valor de R$ 400,00 
mensais com vigência de 12 meses. 
O oferecimento de bolsas pela 
Instituição é um dos requisitos 

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física

Serviços diversos  executados por pessoa física para atender 
às necessidades dos projetos de pesquisa.

Para atendimento de atividades previstas nos planos de
trabalho de Projetos de Pesquisa Financiados em Editais
de seleção (2012-2014) ; Outras demandas referentes à
Pesquisa; Demandas Administrativas.

R$ 20.000,00 

levados em consideração pelos 
órgãos fomentadores dessa 
modalidade de bolsa (CNPq e 
FAPESB), no momento de 
estabelecer a cota a ser concedida 
para as Instituições. 3) Outras 
realizações voltadas para a Iniciaçãorealizações voltadas para a Iniciação 
Científica: Ainda para atender às 
exigências dos órgãos de fomento



3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

Serviços diversos  executados por pessoa jurídica para 
atender às necessidades dos projetos de pesquisa. (Ex.: 
Hospedagem, alimentação,etc.)

Para atendimento de atividades previstas nos planos de
trabalho de Projetos de Pesquisa Financiados em Editais
de seleção (2012-2014) ; Outras demandas referentes à
Pesquisa; Demandas Administrativas.

R$ 26.000,00 

exigências dos órgãos de fomento 
que concedem bolsas de Iniciação 
Científica, a Instituição realiza 
anualmente o Evento “Seminário de 
Iniciação Científica e Tecnológica”, 
momento no qual os estudantes 
apresentam o trabalho desenvolvido 

í d d I i i ã Ci ífi

3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 20% sobre o valor destinadfo ao pagamento de Outros
Serviços – Pessoa Física R$ 4.000,00 

no período da Iniciação Científica, 
sob a avaliação de membros 
representantes do CNPq, FAPESB e 
também do Comitê Interno de 
Iniciação Científica. A UESB 
também promove, através da 
concessão de transporte, a ida de

4.4.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente

Aquisição de equipamentos e material permanente para 
atender aos  planos dos  projetos de pesquisa na 
instituição.

Para atendimento de atividades previstas nos planos
de trabalho de Projetos de Pesquisa Financiados em
Editais de seleção (2012-2014) ; Outras demandas
referentes à Pesquisa; Demandas Administrativas.

R$ 30.000,00 

concessão de transporte, a ida de 
estudantes à Jornada Nacional de 
Iniciação Científica, que ocorre 
durante a reunião anual da SBPC 
(Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência). 4) Outras 
demandas referentes ao 
d l i t d i

3.3.90.20 - Auxílio Financeiro ao pesquisador

Para atendimento de atividades previstas nos planos de
trabalho de Projetos de Pesquisa Financiados em Editais
de seleção (2012-2014) ; Outras demandas referentes à
Pesquisa; Demandas Administrativas.

R$ 300.000,00 

desenvolvimento da pesquisa na 
UESB: Realização das reuniões do 
Comitê de Iniciação Científica e do 
Comitê de Pesquisa da Instituição; 
atividades administrativas referentes 
à pesquisa na Instituição; outras 
demandas referentes à pesquisa.

INOVAÇÕES R$ 164.000,00

7864 Desenvolvimento de Projeto de Pesquisa 
Ci tífi T ló i d I ã R$ 164.000,00

demandas referentes à pesquisa.

7864 Científica, Tecnológica e de Inovação  R$ 164.000,00 

Atender à demanda de reuniões e oferecimento de cursos 
relativos à inovação tecnológica, para atender às demandas 
de participação dos pesquisadores em reuniões  junto às 
agências de fomento (FAPESB CNPq FINEP) nos Fóruns e

Concessão de diárias para atender às  demandas de 
participação dos pesquisadores em reuniões  junto às 
agências de fomento (FAPESB, CNPq, FINEP), nos 
Fóruns e Programas nos quais a UESB tem

No âmbito das atividades previstas 
para Inovação, destacamos que o 

3.3.90.14 - Diárias
agências de fomento (FAPESB, CNPq, FINEP), nos Fóruns e 
Programas, nos quais a UESB tem representação (FORTEC, 
PROFNIT), bem como na realização do processo seletivo 
para o PIBITI, do Seminário ICT e da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia.

Fóruns e Programas, nos quais a UESB tem 
representação (FORTEC, PROFNIT), bem como na 
realização do processo seletivo para o PIBITI, do 
Seminário ICT e da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia.

20.000,00R$                 recurso alocado para este segmento 
será destinado para atender às 
seguintes despesas: 1) Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica – para 
fins de pagamento de redação, 
depósito e acompanhamento de 
patentes (incluindo busca de

3.3.90.30 - Material de Consumo
Atender à demanda interna do setor de inovação para fins 
de disseminação da cultura de propriedade intelectual

Aquisição de material de expediente para
desenvolvimento da rotina diária, das ações, eventos e
programas da inovação.

10.000,00R$                 

patentes (incluindo busca de 
anterioridades em bases  nacionais 
e internacionais, bem como taxas e 
anuidades junto ao INPI e 
FORTEC). Neste elemento, também 
estão incluídas despesas com RV 



3.3.90.33 - Passagens e Despesas com 
Locomoção

Atender à demanda de reuniões e oferecimento de cursos 
relativos à inovação tecnológica, para atender às demandas 
de participação dos pesquisadores em reuniões  junto às 
agências de fomento (FAPESB, CNPq, FINEP), nos Fóruns e 
Programas, nos quais a UESB tem representação (FORTEC, 
PROFNIT), bem como na realização do processo seletivo

Aquisição de passagens para atender às demandas de
participação dos pesquisadores em reuniões junto às
agências de fomento (FAPESB, CNPq, FINEP), nos
Fóruns e Programas, nos quais a UESB tem
representação (FORTEC, PROFNIT), bem como na
realização do processo seletivo para o PIBITI, do

25.000,00R$                 

p
(transporte) para viabilizar a 
participação de pesquisadores em 
reuniões, seleção do PIBITI 
(Programa de Bolsas em Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação), aulas junto ao PROFNIT 
(M t d P fi i l PROFNIT), bem como na realização do processo seletivo 

para o PIBITI, do Seminário ICT e da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia.

Seminário ICT e da Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia.

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física

Pagamento do pró‐labore de palestrantes/ministrantes de 
curso para a comunidade acadêmica voltado para inovação 

Pagamento de pró-labore para oferecimento de curso de
capacitação à comunidade acadêmica voltado para
inovação tecnológica

6.500,00R$                   

(Mestrado Profissional em 
Propriedade Intelectual) por sermos 
Instituição associada, bem como 
quando da realização do Seminártio 
de Iniciação Científica e Tecnológica 
(evento anual para que os alunos 
bolsistas possam mostrar os 

tecnológica. inovação tecnológica.

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

Pagamento de contrato a empresa especializada para busca 
de anterioridade, depósito e acompanhamento de pedidos 
de patente, pagamento de taxas e demais exigências do 
INPI

Contratação de empresa especializada para fins de
elaboração de redação, depósito e acompanhamento de
patentes (incluindo busca de anterioridades em bases
nacionais e internacionais, bem como pagamento de
t id d j t INPI)

77.500,00R$                 

p
resultados da pesquisa) e da 
Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia – SNCT.  2) Passagens 
– para suprir as demandas referente 
participação dos pesquisadores em 
reuniões  junto às agências de 
f t (FAPESB CNP FINEP) INPI. taxas e anuidades junto ao INPI).

3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00R$                   

4 4 90 52 Equipamentos e Material
Para fins de estruturação do setor responsável e 

fomento (FAPESB, CNPq, FINEP), 
bem como nos Fóruns e Programas, 
nos quais a UESB tem 
representação (FORTEC, PROFNIT) 
e também quando da realização do 
processo seletivo para o PIBITI e 
realização do Seminário ICT e SNCT 4.4.90.52 - Equipamentos e Material 

Permanente atendimento a uma pequena demanda dos projetos de 
inovação.

-R$                            

Pagamento de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento

ç
2019.  3) Diárias -  para atender às 
ações anteriormente citadas. 
Ressaltamos que o recurso 
aprovado é de fundamental 
importância para manutenção dos 
Contratos de Propriedade 
Intelect al do Programa PIBITI do 3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes 

(Bolsa PIBITI-UESB)

g ç
Tecnológico e Inovação (contrapartida Uesb) aos
discentes aprovados em edital, totalizando 05 (cinco)
bolsas.

24.000,00R$                 
Intelectual, do Programa PIBITI, do 
Núcleo de Inovação Tecnológica da 
UESB e das atividades do 
PROFNIT.

R$ 3.516.520,00

6913 Atualização do Acervo do Sistema de Bibliotecas 
Universitárias  R$ 984.000,00 

PROGRAD - PRÓ REITORIA DE GRADUAÇÃO

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 120.000,00 

4.4.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente Livros para biblioteca R$ 530.000,00 



3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

Empresas que prestam serviços à biblioteca ( Ex.:Contrato 
de acesso a biblioteca virtual e prestação de serviços de 
manutenção de suporte técnico do software PERGAMUM ‐ 
sistema integrado de bibliotecas ).

Bib Virtual Pearson    110.000,00
Bib Virtual Minha B   192.000,00
ABNT Coleções             18.000,00
Pergamum                    14.000,00

R$ 334.000,00 

6908 Gestão das Ações de Ensino de Graduação R$ 2.532.520,00

3.3.90.14 - Diárias

Diárias para para os professores tutores do  Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência ‐ PIBID e 
Programa de Educação Tutorial‐PET; para as aulas de 
campo; para as reuniões com professores, para as viagens 
pra eventos externos; para os professores participantes das 
bancas para promoção na carreira.

R$ 182.500,00 

3.3.90.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Bolsas de Monitoria. A Prograd prevê para o ano de 
2019 a implantação de Bolsas de Monitoria para o 
fortalecimento da Graduação: Nivelamento, Retenção, 
Inovação Metodológica e Curricular

R$ 1.000.000,00 

3.3.90.30 - Material de Consumo
Aquisição de bens de consumo diversos para as atividades 
da graduação, incluindo os diversos laboratórios

R$ 700.000,00 

3.3.90.33 - Passagens e Despesas com 
Locomoção

Passagens e despesas com locomoção para os participantes 
citados no item anterior.

R$ 100.000,00 

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física Pró‐labore para as bancas para promoção na carreira. R$ 50.000,00 

P d i f

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

Para pagamento dos contratos com os sistemas que fazem 
parte da graduação (Ex.:Contatos que administram os  
softwares pedagógicos), contratos diversos para 
organização de eventos da graduação, contrato para 
aquisição de material  hospitalar, contratação de seguro de 
vida e acidentes pessoais para os estagiários e discentes , 
prestação de serviços profissionais tradutor/interprete de

Tecnotrends       330.000,00
Economatica        30.000,00
Gestor PSI            10.000,00
Seguro Estágio.    10.020,00

R$ 380.020,00 

prestação de serviços profissionais tradutor/interprete de 
libras‐língua portuguesa e técnico de atendimento 
especializado).

3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 20.000,00 

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Diversos equipamentos para os laboratórios, móveis e  R$ 100 000 00Permanente equipamentos. R$ 100.000,00 

PROGRAD / AGP 20.000,00 

6911 Realização de Processo Seletivo  R$ 20.000,00 

P f ti i d b d
3.3.90.14 - Diárias Para professores que participam das bancas de concurso.

Para professores que participam das bancas de 
concurso.

3.3.90.30 - Material de Consumo

4.4.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente



3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física

Pagamento de pró‐labore para para professores que 
participam das bancas de concurso..

Pagamento de pró‐labore para para professores 
que participam das bancas de concurso..

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica Serviços diversos relacionados ao processo seletivo. Serviços diversos relacionados ao processo seletivo.

3 3 90 47 - Obrigações Tributárias e Contributivas3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas

CONCESSIONÁRIAS R$ 4.589.000,00

2018 Encargos com Concessionárias de Serviços 
Públicos R$ 4.589.000,00

PROAD - PRÓ REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - Parte II

Públicos
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

Contratos com concessionárias: Agua, energia, telefonia, dados e 
EGBA.

Contratos com concessionárias: Agua, energia, telefonia, 
dados e EGBA. R$ 4.589.000,00

MANUTENÇÃO R$ 33.462.000,00

2000 Manutenção de ServiçosTécnico e Administrativo R$ 33.462.000,00

3.3.90.14 - Diárias R$ 520.000,00

3.3.90.30 - Material de Consumo R$ 2.384.000,00

3.3.90.33 - Passagens e Despesas com R$ 700 000 00

Diárias - são as despesas relacionadas a todos os 
deslocamentos com finalidades administrativas (Comissões, 
C C iõ t ) M t i l d ã t d

Diárias - são as despesas relacionadas a todos os 
deslocamentos com finalidades administrativas 
(Comissões, Consu, Consepe, reuniões, etc). Material de 

ã t d t i i t ãLocomoção R$ 700.000,00

3.3.90.35 - Serviços de Consultoria

3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Física R$ 2.000.000,00

3.3.90.37 - Locação de mão de obra (antiga 2023) R$ 24.695.000,00

Consu, Consepe, reuniões, etc). Material de consumo são todos 
os materiais para manutenção mensal ou de estoque (expediente, 
limpeza, etc); Passagens - emitidas para reuniões fora dos 3 
campi; Serviços de Consultoria (não houve previsão); Serv. 
terceiros P.F. - Prestadores de serviços ; Serv. terceiros P.J. - 
Todos os contratos para manutenção (combustível, manutenção 
de veículos, alimentação, hospedagem, reprografia, divisórias, 
etc); Obrigações tributárias e contributivas - Impostos diversos; 

consumo são todos os materiais para manutenção 
mensal ou de estoque (expediente, limpeza, etc); 
Passagens - emitidas para reuniões fora dos 3 campi; 
Serviços de Consultoria (não houve previsão); Serv. 
terceiros P.F. - Prestadores de serviços ; Serv. terceiros 
P.J. - Todos os contratos para manutenção (combustível, 
manutenção de veículos, alimentação, hospedagem, 
reprografia, divisórias, etc); Obrigações tributárias e 

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica R$ 2.583.000,00

3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas R$ 400.000,00

4.4.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente R$ 180.000,00 

Equipamento e Material permanente - mobiliarios (cadeiras, 
mesas, armários), ferramentas e maquinários de serviços gerais , 
etc; Locação de mão de obra - Contratação de empresas 
teceirizadas em suporte a administração de prédios públicos, 
vigilância, limpeza, etc.

contributivas - Impostos diversos; Equipamento e 
Material permanente - mobiliarios (cadeiras, mesas, 
armários), ferramentas e maquinários de serviços gerais 
, etc; Locação de mão de obra - Contratação de 
empresas teceirizadas em suporte a administração de 
prédios públicos, vigilância, limpeza, etc.

Permanente

INFORMÁTICA 1.156.000,00 

2002 Manutenção dos Serviços de Informárica  R$ 1.156.000,00 
3.3.90.30 - Material de Consumo Material de consumo:  aquisição de itens periféricos ou  Material de consumo:  aquisição de itens periféricos  R$ 270.000,00

Todos os contratos para manutenção de equipamentos e 
sistemas recarga de tonners e cartuchos lançamento de

Todos os contratos para manutenção de 
equipamentos e sistemas recarga de tonners e

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

sistemas , recarga de tonners e cartuchos, lançamento de 
fibra ótica, contrato para prestação  serviços de tecnologia 
da informação e comunicação (PRODEB), contrato 
prestação de serviços de telecomunicação (PRODEB REDE 
GOVERNO ).

equipamentos e sistemas , recarga de tonners e 
cartuchos, lançamento de fibra ótica, contrato para 
prestação  serviços de tecnologia da informação e 
comunicação (PRODEB), contrato prestação de 
serviços de telecomunicação (PRODEB REDE 
GOVERNO ).

R$ 536.000,00



4.4.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente

Computador, impressora e equipamentos paraa área de 
Tecnologias da Informação

Computador, impressora e equipamentos paraa 
área de Tecnologias da Informação

R$ 350.000,00

EQUIPAMENTOS DE UNIDADES 
UNIVERSITÁRIAS

R$ 860.000,00

7867 Aparelhamento de Unidade Universitária  R$ 860.000,00 

3.3.90.30 - Material de Consumo
Despesas realizadas com materiais para manutenção dos 
diversos espaços dos campi (construção, elétrico, hidraulico, 
pintura , etc

Despesas realizadas com materiais para manutenção 
dos diversos espaços dos campi (construção, elétrico, 
hidraulico, pintura , etc

R$ 300.000,00

3 3 90 39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Materiais confeccionados em MDF bancadas de granito3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica Materiais confeccionados em MDF, bancadas de granito, etc Materiais confeccionados em MDF, bancadas de granito, 

etc R$ 260.000,00

4.4.90.52 - Equipamentos e Material 
Permanente

Equipamentos para salas, climatização, projetores, quadros e 
itens para acessibilidade.

Equipamentos para salas, climatização, projetores, 
quadros e itens para acessibilidade. R$ 300.000,00

CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO/AMPLIAÇ
ÃO

R$ 3.501.000,00

7863 Construção de Espaço Físico em Unidade 
Universitária  R$ 2.290.000,00 

4.4.90.51 - Obras e Instalações Para atender aos diversos contratos de obras de 
construção/instalaçoes de unidades universitárias

Para atender aos diversos contratos de obras de 
construção/instalaçoes de unidades universitárias R$ 2.290.000,00 

7871 Reforma de Unidade Universitária  R$ 978.000,00 $ ,

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

Para atender os diversos serviços que estão atrelados às obras 
de recuperação de unidades universitárias.

Para atender os diversos serviços que estão atrelados às 
obras de recuperação de unidades universitárias. R$ 198.000,00

4.4.90.51 - Obras e Instalações Para atender aos diversos contratos de obras de recuperação de 
unidades universitárias.

Para atender aos diversos contratos de obras de 
recuperação de unidades universitárias. R$ 780.000,00 

7858 A li ã d U id d U i itá i R$ 233 000 007858 Ampliação de Unidade Universitária  R$ 233.000,00 

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica

Para atender os diversos serviços que estão atrelados às obras 
de ampliação.

Para atender os diversos serviços que estão atrelados às 
obras de ampliação. R$ 33.000,00

4.4.90.51 - Obras e Instalações Para atender aos diversos contratos de obras de  ampliação de 
unidades universitárias.

Para atender aos diversos contratos de obras de  
ampliação de unidades universitárias. R$ 200.000,00 

R$ 63 706 000 00TOTAL R$ 63.706.000,00 TOTAL


