
 
 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Recredenciada pelo Decreto Estadual  

N° 16.825, de 04.07.2016 

 

 

CALENDÁRIO DE COMPRAS 2022-2023 

(Anexo I da Instrução Administrativa PROAD Nº 006/2022) 

 

Grupo de 

Compra 

Descrição Setor solicitante Tipo de Material/Serviço Prazo de 

solicitação 

 

I 

Material de manutenção, 

planejamento e ressuprimento 
Almoxarifado Material de expediente/escritório (bebedouros, equipamentos de 

refrigeração e condicionadores de ar, mesas de trabalho, cadeiras, 

geladeiras, micro-ondas, frigobar) 

01 a 

10/12/2022 

Almoxarifado e 

Prefeitura de Campus 

Material de limpeza 

  

  

Prefeitura de Campus 

Material de construção, elétrico, hidráulico, pintura, serralharia, 

marcenaria, jardinagem e tapeçaria, manutenção e recarga de 

extintores, material para manutenção condicionadores de ar, 

manutenção das plataformas e elevadores 

Serviços confecção e instalação de divisórias, Drywall, gesso e 

vidro, aquisição de persianas, cortinas e tapetes 

Aquisição garrafões de água e filtro para bebedouros, coletores de 

lixo, botijão de gás 

Aquisição de materiais para confecção de mobiliário específico 



 
 

Aquisição de aparelhos telefônicos e serviços de telemetria, 

vigilância eletrônica 

Materiais e equipamentos de 

Informática, Audiovisual, Gráfica 
UINFOR Licença de software 

Nobreak, estabilizadores, teclado, mouse, toner 

SURTE, TGR, 

Auditórios, Provídeo 

Câmeras, filmadoras, microfones, fitas 

DITORA Projetor multimídia e tela de projeção 

Gráfica Universitária Equipamentos e materiais para impressão, serviços de manutenção 

Contratação de serviços de suporte  Gerência de Contratos Agenciamento de alimentação e hospedagem 

Prefeitura de Campus 

e AGP 

Manutenção predial, transporte (locação de veículos e mão de 

obra), suporte administrativo e pedagógico 

 

II Aquisição de equipamentos, 

materiais e serviços de uso 

laboratorial, agropecuário e 

locomoção (veículos) 

  

PROGRAD/ Coord. 

de Laboratório dos 3 

campi 

Equipamentos, materiais e serviços para laboratório 01 a 

10/02/2023 
Vidraria, aquisição de gás 

Reagentes e produtos químicos 

PROGRAD/ 

CEUAS/ Clínicas 

Equipamentos, materiais cirúrgicos e hospitalares 

Medicamentos humanos 

DICAP/ Coord. do 

campo agropecuário/ 

Cursos afins 

Medicamentos veterinários 

Alimentos animais, adubos, fertilizantes e sementes 

Equipamentos e máquinas gerais e agrícolas 



 
 

Prefeitura de Campus/ 

Coordenações de 

Transporte 

Veículos, componentes e peças, pneus, combustíveis, lubrificantes, 

equipamentos de oficina 

 

III Publicações 

Equipamentos diversos 

Processo seletivo 

Materiais de esporte e recreação 

Edições UESB/ 

Departamentos e 

Colegiados 

Serviços de impressão e editoração, livros 01 a 

10/03/2023 

PROGRAD/ Copeve Vestibular 

PROAPA/ PROAD Fornecimento de alimentação (R.U.) 

Setores diversos Vestuário, brinquedos, acessórios e materiais esportivos 

 

IV Obras Assessoria de Obras/ 

Prefeitura de Campus 

 Materiais elétricos, eletrônicos e sinalização para segurança 01 a 

10/04/2023 
Materiais para alvenaria, tábuas, esquadrias, estruturas e andaimes 

 

 

 


