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ATOS DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 15/2020/CONSUN, DE 4 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a renovação de mandato 
dos membros das Câmaras do Conselho 
Universitário da Fundação Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto 
Alegre.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE – CONSUN, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
Estatuto e Regimento Geral desta Universidade, de acordo com o art. 9º, § 3º, do seu Regimento 
Interno, em sessão ordinária realizada em 4 de junho de 2020, RESOLVE:

Art. 1º  Renovar o mandato dos membros das Câmaras do Conselho Universitário 
da Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que ficam constituídas da 
seguinte forma: 

I -  Câmara de Planejamento, Orçamento e Gestão (CPOG): Maria Cláudia 
Schardosim Cotta de Souza, Marcelo Menna Barreto Schwancke, Elizandra Braganhol, Michel Pereira 
de Oliveira e Mirian Tatiane Hausmann;

II -  Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): Francisco Scornavacca, 
Caren Luciane Bernardi, Eliane Dallegrave, Ana Maris Carlesso e Luís Felipe dos Santos de Castro;

III -  Câmara de Legislação e Normas (CLN): renova-se o mandato de Marla 
Nasciso Godoi Biajoli, Evandro de Assunção dos Santos e Vitória de Oliveira Ximendes. Inclui-se 
como membro Cláudia de Souza Libânio.

Art. 2º  O mandato dos membros das  câmaras constituídas na forma do art. 1º será 
de 01 (um) ano a contar desta data, sem renovação.

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Art. 4º Fica revogada a Resolução nº 11/2019/CONSUN de 6 de junho de 2019.

Publique-se no Boletim de Serviço.

Porto Alegre, 9 de junho de 2020.

LUCIA CAMPOS PELLANDA
Presidente
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ATOS DA VICE-REITORIA

PORTARIA Nº 6/2020/EINTER, DE 12 DE JUNHO DE 2020

A VICE-REITORA E RESPONSÁVEL PELO ESCRITÓRIO DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 238, de 22 de março 
de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 23 de março de 2017, e pela Portaria n.º 36, de 21 de 
agosto de 2017, da Reitoria,

RESOLVE: 

Art. 1º Nomear, na qualidade de fiscal da execução do acordo de cooperação e 
mobilidade com a University of Minnesota, Estados Unidos, conforme o processo 23103.201808/2020-
10, a servidora docente Marilu Fiegenbaum, matrícula SIAPE nº 1688612.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.

Dê-se ciência,

Publique-se.

Porto Alegre, 12 de junho de 2020.

JENIFER SAFFI
Vice-Reitora
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ATOS DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº. 020/2020/PROAD, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 
nº. 243, de 22 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 23 de março de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores Márcio Roberto Machado Danni, matrícula 
SIAPE nº. 1848527, Assistente em Administração, CPF: ***.049.423-** como FISCAL TÉCNICO 
E ADMINISTRATIVO; Sibele Schneider de Lima, matrícula Siape nº 2211222, Assistente em 
Administração, CPF ***.995.230-** como FISCAL TÉCNICA E ADMINISTRATIVA SUBSTITUTA e 
Manon Rohde Schmitt, matrícula SIAPE nº. 2023662, Assistente em Administração, CPF: ***.822.240-
** como GESTORA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, para exercerem a fiscalização dos serviços 
de limpeza, asseio e conservação predial diária, incluindo materiais e equipamentos necessários 
para execução do serviço, bem como de Auxiliar de Bioterismo e Auxiliar de Serviços Gerais para 
a UFCSPA, a serem realizados pela empresa ONDREPSB RS LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS 
LTDA., conforme contrato nº 18/2016.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.

Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 027/2019/PROAD, de 19 de junho de 2019.

Dê-se ciência,

Publique-se.

Porto Alegre, 10 de junho de 2020.

Leandro Mateus Silva de Souza
Pró-Reitor de Administração da UFCSPA

PORTARIA Nº. 021/2020/PROAD, DE 10 DE JUNHO DE 2020.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 
nº. 243, de 22 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 23 de março de 2017,

RESOLVE:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Boletim de Serviço nº 186 de 12/06/2020

página 7/25

Art. 1º Designar os servidores Eugênio Stein, matrícula SIAPE nº 434101, Assistente 
em Administração, CPF ***.536.900-**  como FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO e Jorge 
Roberto Camargo de Souza, matrícula SIAPE nº 1034219, Porteiro, CPF ***.503.130-** como FISCAL 
TÉCNICO E ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO, para exercerem a fiscalização do fornecimento de 
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), de modo a atender a demanda institucional da UFCSPA, a ser 
realizado pela empresa EICHELT & EICHELT LTDA. - ME, conforme contrato nº 26/2015..

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.

Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 028/2019/PROAD, de 19 de junho de 2019.

Dê-se ciência,

Publique-se.

Porto Alegre, 10 de junho de 2020.

Leandro Mateus Silva de Souza
Pró-Reitor de Administração da UFCSPA

PORTARIA Nº. 022/2020/PROAD, 10 DE JUNHO DE 2020.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 
nº. 243, de 22 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 23 de março de 2017,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores Eugênio Stein, matrícula SIAPE nº. 434101, Assistente 
em Administração, CPF: ***.536.900-** como FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO e Evandro de 
Assunção dos Santos, matrícula SIAPE nº. 3060924, Assistente em Administração, CPF nº ***.215.470-
** como FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO SUBSTITUTO, para exercerem a fiscalização do 
contrato de concessão de uso, a título oneroso, de espaço físico no Campus da UFCSPA, destinado 
à exploração comercial exclusiva no preparo e venda de refeições, em área própria da Universidade, 
localizada no Prédio II (8º e 9º pavimentos), com a utilização das instalações e equipamentos existentes 
para o fornecimento de refeições obedecendo aos conceitos e diretrizes especificados no edital e 
seus anexos, a ser realizado pela empresa PRATO VERDE REFEIÇÕES LTDA., conforme contrato 
nº 04/2016.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.

  Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 074/2018/PROAD, de 03 de 
dezembro de 2018.

Dê-se ciência,
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Publique-se.

Porto Alegre, 10 de junho de 2020.

Leandro Mateus Silva de Souza
Pró-Reitor de Administração da UFCSPA

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 02/2020/PROAD DE 10 DE JUNHO DE 2020

Define os procedimentos e cronograma 
anual para as aquisições institucionais 
internas da universidade no ano de 2020.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria 
nº. 243, de 22 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 23 de março de 2017,

RESOLVE:

1. Divulgar o cronograma anual de compras institucionais internas para o exercício 
2020, de acordo com as leis e normas aplicáveis e estabelecer os procedimentos para a realização 
destas aquisições.

DISPOSIÇÕES GERAIS

2. A presente ordem de serviço regulará os calendários das compras de caráter 
interno institucional, cujas demandas sejam oriundas de setores da universidade.

3. Considerando o atual contexto de suspensão das atividades acadêmicas presenciais, 
o calendário de compras institucionais abertas para toda a comunidade (consumo e equipamentos) 
será divulgado posteriormente em nova ordem de serviço. 

DO CALENDÁRIO DE COMPRAS INSTITUCIONAIS INTERNAS

4. O calendário anual de compras institucionais internas será o constante no anexo I 
desta ordem de serviço. 

5. Caberá às unidades requisitantes o cumprimento dos prazos estabelecidos no 
anexo I.

5.1. O prazo limite para envio dos processos ou documentos ao DCC será até o final 
do mês indicado na coluna respectiva. 
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5.2. Eventuais atrasos pelo descumprimento dos prazos estabelecidos no anexo I, 
serão de responsabilidade das unidades demandantes. 

6. Os processos de contratações listados no anexo I tramitarão exclusivamente pelo 
Sistema Eletrônico de Informações – SEI. 

6.1. As unidades requisitantes deverão anexar todos os documentos legalmente 
exigidos para cada modalidade de contratação, bem como devem seguir todas as orientações 
presentes na base de conhecimento do SEI.

6.2. Os responsáveis pelas aberturas dos processos no SEI para cada tipo de 
contração estão listados no anexo I.

7. Considerando a preservação do caráter competitivo dos certames, os processos 
devem ser abertos no SEI com classificação de nível de acesso “restrito”, com exceção dos 
procedimentos de inexigibilidade que já poderão ser iniciados com classificação “público”. 

7.1. Os documentos inseridos no processo deverão ser selecionados com a 
classificação de nível de acesso “público” visto que após a divulgação da fase externa o processo 
será disponibilizado na íntegra para consulta pública.

7.2. Caberá ao DCC, após findada a fase interna (as fases sensíveis e sigilosas) dos 
processos, alterar a classificação de sigilo para “público”. 

DA CONTRATAÇÃO COM USO DE VERBA CAPES PROAP

8. A contratação da PROPPG para aquisição de materiais de consumo com verba da 
CAPES do programa PROAP será regulada, no que se refere aos procedimentos de compras, pelo 
disposto neste título.

9.  Considerando as especificidades da contratação para uso da verba PROAP, bem 
como questões operacionais das compras, fica vedada a inclusão nos pedidos dos seguintes itens:

a) compra ou locação de materiais permanentes;

b) materiais de escritório/expediente;

c) alimentos de qualquer gênero;

d) material bibliográfico;

e) serviços gráficos;

f) crachás, pastas e similares, certificados, ornamentação, coquetéis, alimentação, 
shows ou manifestações artísticas de qualquer natureza;

g) despesas com transporte de pesquisadores e pacientes;
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h) contratação de serviços de terceiros – pagamento integral ou parcial de contratos 
para pessoa física ou jurídica, de caráter eventual;

i) aquisições de licenças de softwares, sejam permanentes ou temporários;

j) qualquer outro item que a PROPPG ou DCC entendam como inviável de contratação 
pela universidade.

10. Os processos para as compras dos insumos PROAP deverão ser enviados no 
prazo estabelecido no anexo I e serão abertos pela PROPPG diretamente no SEI através do tipo 
processual “dispensa de licitação para aquisição de material de consumo para pesquisas”.

10.1. Todos os documentos constantes na base de conhecimento do SEI deverão ser 
anexados ao feito para seu regular trâmite. 

10.2. Poderão ser abertos múltiplos processos de acordo com os tipos de materiais a 
serem adquiridos, objetivando organizar as aquisições. 

10.2.1. Os materiais de naturezas distintas deverão ser incluídos em Termos de 
referências individuais de forma a possibilitar a cotação de preços com empresas dos respectivos 
ramos de atuação.

10.2.2. Em caso de dúvidas, a PROPPG poderá consultar o DCC para orientações 
acerca da abertura e tramitação dos processos.

11. Antes da abertura dos processos no SEI, a PROPPG deverá encaminhar uma 
lista à GERLAB contendo os materiais químicos e reagentes solicitados para análise prévia quanto a 
viabilidade de aquisição de itens que sejam de uso restrito e controlados pelo Exército Brasileiro ou 
Polícia Federal.

DAS CONTRATAÇÕES NÃO PREVISTAS NO ANEXO I

12. Em casos de urgência ou impossibilidade de previsão, poderão ser realizadas 
contratações pelas Pró-reitorias, nas modalidades inexigibilidade ou dispensa de licitação, fora do 
previsto no anexo I. 

12.1. Enquadram-se nessas hipóteses, exemplificativamente:

a) contratações para atender a situações emergenciais ou não previsíveis; e

b) contratações de manutenções especiais de equipamentos que não estão cobertos 
por contratos existentes na universidade.

12.2. Caberá às Pró-reitorias requerentes justificar a necessidade da contratação. 

12.3. Nas situações elencadas neste capítulo, antes da abertura dos processos no 
SEI, os interessados deverão entrar em contato com o DCC para informações sobre como proceder. 
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12.4. Aplica-se às contratações deste capítulo o disposto nos itens 6 e 6.1 desta 
ordem de serviço. 

12.5. Os pedidos das contrações previstas neste capítulo deverão ser encaminhados 
ao DCC até o dia 16/10/2020, a fim de que possam ser executados dentro do exercício financeiro em 
vigor. 

DISPOSIÇÕES FINAIS

14. Fica revogada a Ordem de Serviço nº 01/2019/PROAD, de 08 de março de 2019, 
publicada no boletim de serviço nº 110, em 08 de março de 2019.

14. Os casos omissos serão avaliados pela PROAD.

15. Esta ordem de serviço entrará em vigor na data de sua publicação no boletim de 
serviço.

Porto Alegre, 10 de junho de 2020.

Leandro Mateus Silva de Souza
Pró-reitor de Administração da UFCSPA
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ANEXO I

CALENDÁRIO DE COMPRAS INSTITUCIONAIS INTERNAS 2020

UNIDADE 
REQUISI-
TANTE

OBJETO - 
RESUMIDO TIPO

CLASSIFI-
CAÇÃO 
ORÇAMEN-
TÁRIA

MODALI-
DADE 
PREVISTA

DATA 
PREVISTA 
PARA 
ABERTURA 
DO PROCESSO 
NO SEI/ENVIO 
DAS DOCU-
MENTAÇÕES

RESPONSÁVEL 
PELA 
ABERTURA 
DO PROCESSO 
NO SEI

JUSTIFICATIVA DA 
NECESSIDADE DE 
CONTRATAÇÃO

SITUAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO

PROAD

Aquisição de dispositivos 
de operação e 
armazenamento de 
chaves criptográficas / 
Certificados Digitais - 
Token USB e contratação 
de serviço de emissão e 
validação de Certificados 
Digitais do tipo A3, pessoa 
física (e-CPF), padrão 
ICP - Brasil conforme 
condições e exigências 
estabelecidas neste 
Termo de Referência.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS

ADESÃO 
À ATA Janeiro Unidade 

requisitante

A aquisição de Tokens 
e a contratação dos 
serviços de emissão 
e validação de 
Certificados Digitais 
do tipo A3 se faz 
necessária haja vista 
que, desde o ano 
de 2016 o Ministério 
do Planejamento, 
Desenvolvimento e 
Gestão deixou de 
custear os certificados 
digitais dos usuários dos 
sistemas estruturantes 
de outros órgãos.

Contratação 
concluída

Gerência de 
Laboratórios

Aquisição de químicos, 
reagentes para 
laboratórios da UFCSPA 
(Residual 2019)

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS PREGÃO Janeiro Unidade 

requisitante

Necessidade de 
garantir o pronto 
atendimento de 
materiais essenciais 
aos Laboratórios da 
UFCSPA em suas 
diversas rotinas e 
atividades práticas 
visando o ensino, 
pesquisa e extensão.

Contratação 
concluída

Departamento 
de Nutrição

Aquisição de Insumos 
alimentícios para os 
cursos de Gastronomia, 
Tecnologia de Alimentos 
e Nutrição (Compras 
1º semestre 2020)

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS PREGÃO Fevereiro Unidade 

requisitante

Necessidade de 
garantir o pronto 
atendimento da 
demanda de insumos 
das aulas práticas dos 
cursos de Gastronomia, 
Tecnologia de 
Alimentos e Nutrição 
da UFCSPA.

Contratação 
concluída

Coordenação 
de Engenharia

Registro de preços 
mobiliário padrão 
administrativo - 
salas de aula

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CAPITAL PREGÃO 
- SRP Março Unidade 

requisitante

Fornecer mobiliário 
para atender à 
instalação de novos 
servidores lotados 
na Universidade 
e adequação de 
ambientes modificados.

Contratação em 
andamento

Coordenação 
de Engenharia

Contratação projeto 
executivo saídas de 
emergência prédio 1 

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Março Unidade 

requisitante

Atender aos requisitos 
exigidos no PPCI 
das edificações 
1 e 3 do campus 
Centro da UFCSPA, 
em atendimento a 
legislação do Corpo de 
Bombeiros do estado 
do Rio Grande do 
Sul para concessão 
do Alvará de 
Prevenção e Proteção 
contra Incêndio.

Contratação em 
andamento



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

Boletim de Serviço nº 186 de 12/06/2020

página 13/25

Coordenação 
de Engenharia

Contratação de 
projeto de instalação 
de chillers - backup 
biotério e biofreezers

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Março Unidade 

requisitante

Desenvolver projeto 
executivo para a 
instalação de sistema 
independente de 
backup para biotério 
e biofreezers.

Aguardando 
envio ao DCC

Coordenação 
de Engenharia

Reforma cubículo de 
entrada de média tensão

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

TOMADA 
DE 
PREÇOS

Abril Unidade 
requisitante

Adequação do cubículo 
de proteção e medição 
da entrada de energia 
elétrica, anexo ao 
prédio 1, com o 
objetivo de atender aos 
requisitos de segurança 
e de projeto exigidos 
em normas e/ou 
regulamentos técnicos 
da concessionária 
de energia. 

Aguardando 
envio ao DCC

Coordenação 
de Engenharia

Contratação de 
empresa de engenharia 
especializada para a 
manutenção corretiva 
dos revestimentos de 
fachada do prédio 3

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

TOMADA 
DE 
PREÇOS

Abril Unidade 
requisitante

Realizar a manutenção 
corretiva dos 
elementos de fachada 
da edificação, a 
fim de assegurar 
sua integridade e 
desempenho.

Aguardando 
envio ao DCC

Coordenação 
de Engenharia

Contratação laudo 
estrutural e projetos 
executivos de reforma - 
prédio 7 de setembro

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Abril Unidade 

requisitante

Adequar as normas 
vigentes às instalações 
elétricas, hidros-
sanitárias e de 
combate ao incêndio 
de edificação doada 
à Instituição para 
futura transferência 
de departamentos 
administrativos.

Aguardando 
envio ao DCC

Anatomia

Locação de material para 
realização da exposição 
do Museu de Anatomia 
no Prédio 2 da UFCSPA 
e de mesas e tendas 
para eventos, conforme 
condições, quantidades 
e demais exigências 

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Abril Unidade 

requisitante

Os materiais visam 
atender a demandas 
do UFCSPA Acolhe e 
Museu de Anatomia, 
uma vez que a 
Universidade não 
dispõe destes objetos

Suspenso

Prefeitura do 
Campus

Serviços de manutenção 
predial preventiva e 
corretiva com fornecimento 
de material sob demanda 
conforme descrito no 
Termo de Referência 
e demais peças que 
regulam a contratação.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Abril Unidade 

requisitante

Necessidade de 
atendimento das 
demandas de 
manutenção prediais 
preventivas e corretivas 
da Universidade. 
Esta forma de 
contratação garante 
que o atendimento 
seja imediato, eficiente 
e eficaz, nos casos 
eventuais, especiais e 
de urgência; oportuno 
e adequado nas 
situações ordinárias, 
sendo assim capaz 
de solucionar as 
demandas oriundas 
das diversas unidades 
e edificações que 
integram a estrutura 
organizacional 
da UFCSPA.

Contratação em 
andamento

Núcleo de 
Tecnologia da 
Informação-
desenvolvimento

Desktop e Workstation, 
Registro de Preço 
UFCSPA

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CAPITAL PREGÃO 
- SRP Abril Unidade 

requisitante

Renovação do 
parque tecnológico 
da Universidade.

Contratação em 
andamento
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Prefeitura do 
Campus

Serviço de urgência 
e emergência médica 
por meio do sistema de 
área protegida,24 horas 
por dia, inclusive aos 
sábados, domingos e 
feriados, considerando o 
fluxo de circulação diária 
de 3.500 pessoas.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Maio Unidade 

requisitante

A contratação de 
empresa especializada 
na prestação de 
serviços de urgência 
e emergência médica 
se justifica, pois, como 
um dos princípios 
da UFCSPA é “VII 
– o  aprimoramento 
da democracia, da 
justiça, da defesa dos 
direitos humanos, 
da preservação do 
meio ambiente e da 
melhoria da   qualidade 
de vida” é seu dever 
garantir que, em 
caso de urgências ou 
emergências médicas, 
todas as pessoas 
que circulem pela 
instituição recebam o 
devido atendimento 
e em tempo hábil.

Contratação em 
andamento

Coordenação 
de Engenharia Mobiliário sob medida

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CAPITAL PREGÃO Maio Unidade 
requisitante

Necessidade de 
mobiliar salas 
que recentemente 
passaram por 
reformas, e também 
atender a chegada 
de novos servidores 
à Universidade. 
Atenderá a demanda 
da Pró Reitoria de 
Planejamento, através 
da Coordenação 
de Engenharia 
da UFCSPA.

Suspenso

Prefeitura do 
Campus

Contratação de empresa 
para prestação de serviços 
técnicos de manutenção 
preventiva, corretiva 
e assistência técnica, 
com fornecimento e 
substituição de peças 
e componentes novos 
e originais, quando 
necessário, incluindo 
sistemas eletrônicos de 
proteção de portas, em 03 
(três) elevadores marca 
OTIS de corrente contínua, 
máquinas e engrenagens e 
em 01 (uma) plataforma de 
elevação vertical (elevator 
short travel) marca 
ORTOBRAS, instalados 
no prédio, situado na 
rua Sete de Setembro. 

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Junho Unidade 

requisitante

 A prestação 
de serviços de 
manutenção 
preventiva e corretiva 
de elevadores por 
empresa devidamente 
habilitada e 
especializada, 
envolvendo vistorias, 
troca de peças e 
reparos é fundamental 
para a manutenção 
dos elevadores 
no prédio da Rua 
Sete de Setembro, 
o qual pertence 
à UFCSPA. Além 
disso, os elevadores 
do referido prédio 
são da marca Otis e 
Ortobrás, enquanto os 
elevadores dos prédios 
do campus central 
da UFCSPA são da 
marca Atlas Schindler. 

Contratação em 
andamento
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Anatomia

Contratação de empresa 
especializada para a 
realização de remoção 
(transporte) terrestre 
de corpos doados para 
o ensino e pesquisa 
através do Programa de 
Doação de Corpos da 
UFCSPA ao Laboratório 
de anatomia desta 
Universidade, incluindo o 
serviço (trâmites legais) 
de liberação legal do 
corpo por agente funerário 
da empresa contratada, 
para translado do mesmo 
até o laboratório. 

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

DISPENSA 
DE 
LICITAÇÃO

Junho

DCC, Unidade 
requisitante envia 
documentos e 
informações por 
e-mail no prazo 
deste anexo.

Necessidade de 
contratação de 
empresa para 
a realização do 
transporte e liberação 
legal destes corpos 
por se tratar do uso 
de veículo específico 
para este transporte 
além da exigência 
legal da presença do 
agente funerário para a 
liberação de translado 
do corpo. Além disso, 
estes corpos doados 
são imprescindíveis 
para o ensino de 
anatomia humana para 
os cursos da área da 
saúde ministrados 
na UFCSPA. 

Suspenso

Núcleo de 
Tecnologia da 
Informação-
desenvolvimento

Aquisição/licença de uso 
de softwares variados 
para utilização em setores 
distintos da UFCSPA 
conforme condições e 
exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS PREGÃO Junho Unidade 

requisitante

Aquisição de licenças 
de uso e permanentes 
de softwares 
visando prestar 
apoio às atividades 
administrativas e 
docentes de diferentes 
áreas da Universidade.

Aguardando 
envio ao DCC

Núcleo de 
Tecnologia da 
Informação-
desenvolvimento

Oracle Database 
Standard Edition 
(LICENÇA PERPÉTUA)  

SERVIÇOS 
DE TIC

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Junho Unidade 

requisitante

DB Std licenciamento 
por processador = 
2 processadores 
requerem 2 licenças 

Aguardando 
envio ao DCC

Núcleo de 
Tecnologia da 
Informação-
desenvolvimento

Solução RNP para 
Diploma digital com 
carimbo de tempo e 
certificados ICPBrasil

SERVIÇOS 
DE TIC

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

DISPENSA 
DE 
LICITAÇÃO

Junho

DCC, Unidade 
requisitante envia 
documentos e 
informações por 
e-mail no prazo 
deste anexo.

Atender a Portaria nº 
554 de 12 de março de 
2019 em sua totalidade. 
Disponibilizando a 
formação de uma turma 
nos primeiros 6 meses 
de contrato e mais 5 ao 
final do primeiro ano.

Aguardando 
envio ao DCC

Gerência de 
Laboratórios

Prestação de Serviços 
através de contrato de 
manutenção, com 01 
preventiva e 03 corretivas, 
nos equipamentos 
Bruker  MicrOTOF QIII e 
Gerador de NM32LA.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

INEXIGI-
BILIDADE Junho Unidade 

requisitante

Necessidade de 
primar por um alto 
desempenho dos 
equipamentos 
BRUKER MicrOTOF 
QIII e Gerador de 
NM32LA, instalados 
no Laboratório 1 da 
Central Analítica 
da UFCSPA, sendo 
imprescindível esse 
serviço seja realizado 
por empresa autorizada 
pelo fabricante do 
equipamento, de forma 
que os procedimentos 
técnicos padrões 
sejam realizados, 
garantindo que os 
equipamentos estejam 
em perfeitas condições 
de uso, em todo o seu 
potencial, além da 
vida útil dos mesmos.

Aguardando 
envio ao DCC
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Gerência de 
Laboratórios

Manutenção para 
equipamentos da Central 
Analítica da UFCSPA 
da marca Shimadzu 

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

INEXIGI-
BILIDADE Junho Unidade 

requisitante

Necessidade de 
primar por um alto 
desempenho dos 
equipamentos marca 
Shimadzu, instalados 
nos Laboratórios 
da Central Analítica 
da UFCSPA, sendo 
imprescindível 
esse serviço seja 
realizado por empresa 
exclusiva autorizada 
pelo fabricante do 
equipamento, de forma 
que os procedimentos 
técnicos padrões sejam 
realizados, garantindo 
que os equipamentos 
estejam em perfeitas 
condições de uso, em 
todo o seu potencial, 
além da garantia da 
vida útil previstas 
para os mesmos. 

Aguardando 
envio ao DCC

Prefeitura do 
Campus

Contratação de empresa 
especializada para a 
prestação de serviços 
de suporte técnico 
e manutenção, para 
todos os componentes 
utilizados em sistemas 
de controle de acesso 
e CFTV, sem peças de 
reposição, pelo período 
de 12(doze) meses.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Junho Unidade 

requisitante

Justifica-se em 
função de manter o 
monitoramento de 
entradas e saídas de 
pessoal da UFCSPA e 
também a possibilitar 
maior segurança 
à população da 
Universidade.

Contratação em 
andamento

Prefeitura do 
Campus

Registro de preços para 
fornecimento de Gás 
Liquefeito de Petróleo 
(GLP), de modo a atender 
a demanda institucional da 
UFCSPA, por um período 
de doze (12) meses, 
com a possibilidade de 
prorrogação por até 
sessenta (60) meses 
mediante formalização 
de contrato.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS

PREGÃO 
- SRP Junho Unidade 

requisitante

Necessidade de 
aquisição de botijões 
de 13 kg e de 45kg 
para uso nos fogões 
do serviço de copa, 
no abastecimento 
dos laboratórios de 
graduação e pós-
graduação, laboratório 
de dietética, cozinha 
experimental e 
restaurante;.

Contratação em 
andamento

Gerência de 
Laboratórios

Registro de Preço pelo 
prazo de 12(doze) meses 
para futura aquisição 
de elementos químicos, 
gasosos, para atender à 
demanda da Universidade 
Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre 
(UFCSPA), observadas 
as condições e exigências 
estabelecidas no Edital 
e seus Anexos.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS

PREGÃO 
- SRP Junho Unidade 

requisitante

Necessidade 
constante de recarga 
e abastecimento de 
elementos químicos 
para os laboratórios da 
UFCSPA, objetivando 
o bom andamento das 
atividades acadêmicas 
de pesquisa e extensão

Aguardando 
envio ao DCC
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ASCOM

Registro de preços, pelo 
prazo de 12 meses, para 
aquisição de materiais 
gráficos diversos para 
divulgação de ações 
institucionais, com 
fornecimento de materiais.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS

PREGÃO 
- SRP Junho Unidade 

requisitante

Atender a demandas 
da UFCSPA Acolhe e 
do Museu de Anatomia, 
em consonância com 
o objetivo 38 (“Ampliar 
o envolvimento da 
comunidade em 
atividades de Extensão 
Universitária”), na 
ação “Divulgar para a 
comunidade interna e 
externa da UFCSPA 
os programas e 
projetos de extensão”, 
e 40 (“Fortalecer e 
ampliar a participação 
da UFCSPA na 
sociedade”), na 
ação “Implementar 
o UFCSPA Acolhe 
como evento anual”.

Contratação em 
andamento

Núcleo de 
Tecnologia da 
Informação-
desenvolvimento

Oracle CPU (núcleo 
físico) por mês + 1TB para 
armazenamento de dados 
de backup + 10TB para 
armazenamento de dados 
de backup em archive (4 
horas para recuperação)

SERVIÇOS 
DE TIC

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Julho Unidade 

requisitante

Plataforma de 
Desenvolvimento 
na Nuvem com 
licenciamento 
ORACLE. Backup 
da base de dados na 
nuvem e possibilidade 
de backup de 
arquivos (10 TB)

Aguardando 
envio ao DCC

PROPPG

Aquisição de materiais 
diversos para utilização 
no Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu 
da UFCSPA através 
de Edital de fomento à 
pesquisa com a utilização 
de recursos institucionais

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS

DISPENSA 
DE 
LICITAÇÃO 
- ART. 24, 
INCISO 
XXI

Julho Unidade 
requisitante

Necessidade de 
aquisição de materiais 
a serem usados em 
pesquisas e projetos 
visando proporcionar 
melhores condições 
para a formação de 
recursos humanos, 
bem como a produção 
e o aprofundamento 
do conhecimento 
nos cursos de 
Pós Graduação 
Stricto Sensu

Aguardando 
envio ao DCC

Núcleo de 
Tecnologia da 
Informação-
desenvolvimento

Equipamentos, Software e 
serviços para implantação 
de controle de acesso.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CAPITAL PREGÃO Julho Unidade 
requisitante

O projeto contempla 
solução de controle 
e acesso para 21 
catracas já existentes 
e aquisição de 
mais 7 prevendo 
o Restaurante 
Universitário. São itens 
da solução: Acesso por 
tag de aproximação 
em dispositivos 
móveis, controle de 
acesso a portas (15 
laboratórios) instalação 
e integração com 
sistema acadêmico.

Suspenso
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Coordenação 
de Engenharia

Reforma de espaço 
existente no Prédio I 
da UFCSPA com área 
de 550,00 m², para 
instalação de Restaurante 
Universitário no campus 
centro da UFCSPA, 
situado à Rua Sarmento 
Leite n° 245, Centro 
Histórico, Porto Alegre 
- RS.(PACOTE 4)

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

TOMADA 
DE 
PREÇOS

Julho Unidade 
requisitante

Prover espaço 
adequado para o 
fornecimento de 
refeições, a baixo 
custo, à comunidade 
acadêmica da 
UFCSPA.

Aguardando 
envio ao DCC

Coordenação 
de Engenharia

Pacote adequações 
PPCI prédio 1

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

TOMADA 
DE 
PREÇOS

Julho Unidade 
requisitante

Atender aos requisitos 
exigidos no PPCI para 
o prédio 1 do campus 
Centro da UFCSPA, 
como escadas de 
emergência, ampliação 
da rede de hidrantes, 
instalação de 
detectores de fumaça, 
entre outras medidas, 
para atendimento a 
legislação do Corpo de 
Bombeiros do estado 
do Rio Grande do 
Sul para concessão 
do Alvará de 
Prevenção e Proteção 
contra Incêndio.

Aguardando 
envio ao DCC

Almoxarifado

Registro de preços, pelo 
prazo de 12 meses, para 
aquisição de material de 
consumo e expediente 
destinados à reposição do 
estoque do almoxarifado, 
bem como de diversos 
departamentos/
setores da UFCSPA,

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS

PREGÃO 
- SRP Julho Unidade 

requisitante

Necessidade de 
garantir o pronto 
atendimento 
aos serviços 
administrativos 
da UFCSPA, suas 
diversas atividades 
anuais e que 
demandam utilização 
de material de 
expediente e consumo.

Contratação em 
andamento

Biblioteca

Assinatura anual (cessão 
de licença de uso) da 
Base de Dados de livros 
eletrônicos E-volution da 
Elsevier Editora Ltda

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS

INEXIGI-
BILIDADE Julho Unidade 

requisitante

Acervo digital para 
composição das 
bibliografias básicas 
e complementares 
das disciplinas dos 
cursos de graduação.

Aguardando 
envio ao DCC
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Prefeitura do 
Campus

Registro de preços para 
prestação do serviço 
de chaveiro, com 
fornecimento de todo 
material, peças e mão-
de-obra necessários e 
confecção de carimbos 
visando atender as 
necessidades da UFCSPA, 
observadas as condições 
e exigências estabelecidas 
no Edital e seus Anexos.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

PREGÃO 
- SRP Julho Unidade 

requisitante

A contratação dos 
serviços se justifica 
pela inexistência 
de profissionais 
especializados no 
quadro da UFCSPA. 
Tendo em vista as 
diversas atividades 
existentes (limpeza, 
manutenção predial e 
fiscalização), o acesso 
a alguns pontos para 
possibilitar a ocupação 
a pleno torna-se 
imprescindível, como 
são os casos das 
portas de acesso 
aos banheiros, salas, 
divisórias internas das 
salas, gavetas e portas 
de armários que já 
existem no prédio. O 
Prédio I com 7 andares 
tem aproximadamente 
320 portas, o Prédio II 
com 9 andares tem 200 
portas e o Prédio III 
com 9 andares também 
com aproximadamente 
200 portas que dividem 
diversas salas e 
setores totalizando 
aproximadamente 720 
portas, fora armários 
e mobiliário em geral.

Aguardando 
envio ao DCC

Departamento 
de Fisioterapia

Contratação para 
locação de área física 
com piscina destinada 
a aulas práticas da 
disciplina de “Fisioterapia 
Aquática” para os alunos 
do Curso de Fisioterapia 
da Universidade Federal 
de Ciências da Saúde de 
Porto Alegre (UFCSPA) 
pelo prazo de três meses 
(segundo semestre de 
2019), correspondente a 
11 (onze) sextas-feiras.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

DISPENSA 
DE 
LICITAÇÃO

Julho

DCC, Unidade 
requisitante envia 
documentos e 
informações por 
e-mail no prazo 
deste anexo.

Necessidade de 
instalações adequadas 
para a realização 
das aulas práticas 
da disciplina de 
“Fisioterapia Aquática” 
para os alunos do 
Curso de Fisioterapia 
da UFCSPA, visto 
que a Instituição 
não possui piscina 
para a realização 
das referidas aulas. 
Esta disciplina, que 
é da matriz curricular 
obrigatória do Curso, 
ocorre anualmente 
no segundo semestre 
do 3° ano do Curso 
e conta com aulas 
teóricas realizadas 
na Instituição e 
atividades práticas na 
piscina conduzidas 
pela professora da 
disciplina com turmas 
de cerca de 30 alunos. 

Suspenso

Coordenação 
de Engenharia

Instalação de chillers, 
componentes mecânicos, 
infra hidráulica e 
elétrica - backup 
biotério e biofreezers

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS/
CAPITAL

TOMADA 
DE 
PREÇOS

Julho Unidade 
requisitante

Execução de infra 
e instalação de 
equipamentos para 
sistema independente 
de backup para 
biotério e biofreezers.

Aguardando 
envio ao DCC
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Departamento 
de Nutrição

Aquisição de Insumos 
alimentícios para os 
cursos de Gastronomia, 
Tecnologia de Alimentos 
e Nutrição (Compras 
2º semestre 2020)

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS PREGÃO Julho Unidade 

requisitante

Necessidade de 
garantir o pronto 
atendimento da 
demanda de insumos 
das aulas práticas dos 
cursos de Gastronomia, 
Tecnologia de 
Alimentos e Nutrição 
da UFCSPA.

Suspenso

Biblioteca
Assinatura anual da 
base de evidências 
médicas DynaMed Plus

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

INEXIGI-
BILIDADE Agosto Unidade 

requisitante

Recurso eletrônico 
para importante 
para pesquisas com 
conteúdo voltado 
à elucidação de 
questionamentos 
relacionados aos 
diagnósticos de 
doenças e práticas 
clínicas.

Aguardando 
envio ao DCC

Gerência de 
Laboratórios

Registro de preços, pelo 
prazo de 12 meses, para 
aquisição de materiais 
de consumo (Reagentes) 
para os laboratórios de 
Graduação e de Pesquisa 
e Pós-graduação da 
UFCSPA, conforme 
condições e exigências 
estabelecidas no Edital 
e seus anexos

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS

PREGÃO 
- SRP Agosto Unidade 

requisitante

Necessidade de 
garantir o pronto 
atendimento de 
materiais essenciais 
aos Laboratórios da 
UFCSPA em suas 
diversas rotinas e 
atividades práticas 
visando o ensino, 
pesquisa e extensão.

Aguardando 
envio ao DCC

PROPPG

Aquisição de materiais 
diversos para utilização 
no Programas de 
Pós-Graduação Stricto 
Sensu da UFCSPA 
através de recursos 
descentralizados pela 
CAPES - PROAP/PNPD

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS

DISPENSA 
DE 
LICITAÇÃO 
- ART. 24, 
INCISO 
XXI

Julho Unidade 
requisitante

Necessidade de 
aquisição de materiais 
a serem usados em 
pesquisas e projetos 
visando proporcionar 
melhores condições 
para a formação de 
recursos humanos, 
bem como a produção 
e o aprofundamento 
do conhecimento 
nos cursos de 
Pós-Graduação 
Stricto Sensu

Aguardando 
envio ao DCC

Prefeitura do 
Campus

Contratação de prestação 
de serviços continuados 
de apoio administrativo 
e técnico especializado 
em atividades auxiliares 
nas dependências da 
UFCSPA, com dedicação 
exclusiva, nas diversas 
categorias solicitadas, 
conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos 
no Edital e seus Anexos.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Agosto Unidade 

requisitante

Faz-se necessária a 
contratação de pessoa 
jurídica especializada 
para a prestação de 
serviços terceirizados, 
de natureza contínua, 
de apoio administrativo, 
uma vez que, a 
instituição não dispõe 
de recursos humanos 
no Quadro de Pessoal 
para realização 
destas atividades. 
A contratação se 
dá em função dos 
serviços serem de 
natureza continuada, 
necessários à 
Administração para 
o desempenho de 
suas atividades.

Aguardando 
envio ao DCC
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Divisão de 
Segurança do 
Trabalho

Contratação de pessoa 
jurídica especializada para 
a prestação de serviços 
de manutenção níveis  2 e 
3 em extintores portáteis, 
serviços de manutenção 
em mangueiras e 
fornecimento de mão de 
obra e material, incluindo 
a substituição de peças 
e componentes em 
extintores portáteis e 
mangueiras que compõem 
o Sistema Preventivo de 
Combate a Incêndio, dos 
ambientes acadêmicos 
e administrativos dos 
prédios da Universidade 
Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre – 
prazo de doze (12) meses

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Agosto Unidade 

requisitante

Os serviços devem ser 
contratados, devido 
à necessidade de 
preservar o patrimônio 
da Universidade 
(instalações, 
equipamentos, 
acervo documental) 
e a integridade 
dos funcionários, 
alunos e do público 
em gera além do 
cumprimento das 
Normas de Segurança 
e Proteção contra 
Incêndio vigentes.

Aguardando 
envio ao DCC

Coordenação 
de Engenharia

Execução sistema de 
proteção contra descargas 
atmosféricas prédio 1

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

TOMADA 
DE 
PREÇOS

Agosto Unidade 
requisitante

Substituição do 
Sistema de Proteção 
contra Descargas 
Atmosféricas - SPDA 
- do prédio 1, com o 
objetivo de atender aos 
requisitos de segurança 
e de instalação 
exigidos em norma.

Aguardando 
envio ao DCC

Coordenação 
de Engenharia

Execução exaustão 
anatomia

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

TOMADA 
DE 
PREÇOS

Agosto Unidade 
requisitante

Modificar o sistema 
atualmente instalado, 
com o objetivo de 
atender aos requisitos 
mínimos de operação 
exigidos em norma.

Aguardando 
envio ao DCC

Coordenação 
de Engenharia

Contratação de 
empresa especializada 
para a prestação de 
serviços continuados 
de manutenção em 
sistemas de prevenção e 
proteção contra incêndio 

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Agosto Unidade 

requisitante

Atender aos requisitos 
exigidos no PPCI para 
o prédio 1 do campus 
Centro da UFCSPA, 
como escadas de 
emergência, ampliação 
da rede de hidrantes, 
instalação de 
detectores de fumaça, 
entre outras medidas, 
para atendimento a 
legislação do Corpo de 
Bombeiros do estado 
do Rio Grande do 
Sul para concessão 
do Alvará de 
Prevenção e Proteção 
contra Incêndio.

Aguardando 
envio ao DCC

Coordenação 
de Engenharia

Infraestrutura 
para instalação de 
placas solares nos 
prédios 1, 2 e 3

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

TOMADA 
DE 
PREÇOS

Agosto Unidade 
requisitante

Preparação dos 
telhados, contemplando 
remoção de elementos 
construtivos, 
sistemas desativados 
e preparação de 
superfície para 
instalação das placas 
solares adquiridas por 
meio do processo nº 
23103.006469/2019-18

Aguardando 
envio ao DCC
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Núcleo de 
Tecnologia da 
Informação-
desenvolvimento

O projeto compreende o 
fornecimento de materiais 
(elementos de hardware 
e software) e serviços 
para a implantação de 
uma solução de Unified 
Communications no(a) 
UFCSPA. O escopo 
contempla o fornecimento 
de equipamentos e 
softwares, instalação 
e treinamento.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CAPITAL PREGÃO Setembro Unidade 
requisitante

Upgrade da solução 
atual (analógica). O 
projeto compreende 
uma mudança hibrida 
com aquisição mínima

Aguardando 
envio ao DCC

Núcleo de 
Tecnologia da 
Informação-
desenvolvimento

Renovação licença 
Palo alto, cx 5020 com 
3 anos de garantia.

SERVIÇOS 
DE TIC

CUSTEIO - 
SERVIÇOS PREGÃO Setembro Unidade 

requisitante

renovação do Firewall 
para estrutura de Rede 
- UFCSPA, segurança 
da Informação.

Aguardando 
envio ao DCC

Coordenação 
de Engenharia

Execução reforma 
prédio da Conceição 
- etapa 1-UBS

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

TOMADA 
DE 
PREÇOS

Setembro Unidade 
requisitante

Reforma de pavimentos 
de edificação pertence 
à Instituição para 
desenvolvimento 
das atividades de 
Psicologia Escola e 
Farmácia Universitária, 
vinculados aos 
cursos de graduação 
da UFCSPA. Esta 
contratação também 
está vinculada a 
objetivos definidos 
no Planejamento 
Estratégico 2017-2020.

Aguardando 
envio ao DCC

Biblioteca

Fornecimento de livros e 
DVDs (originais) nacionais 
e importados, para o 
acervo bibliográfico da 
UFCSPA, conforme 
condições exigências 
estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

INVESTI-
MENTO
- BENS 
PERMA-
NENTES

PREGÃO Setembro Unidade 
requisitante

Atualização do 
acervo conforme 
solicitação indicada 
pelos coordenadores e 
professores dos cursos 
para composição das 
bibliografias básicas 
e complementares 
das disciplinas dos 
cursos de graduação.

Aguardando 
envio ao DCC

Núcleo de 
Tecnologia da 
Informação-
Suporte

Registro de preços, pelo 
prazo de 12 meses, para 
aquisição de material de 
informática destinados 
à reposição do estoque 
da TI, bem como de 
diversos departamentos/
setores da UFCSPA, 
conforme condições e 
exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS

PREGÃO 
- SRP Setembro Unidade 

requisitante

Garantir o pronto 
atendimento 
aos serviços 
administrativos 
da UFCSPA, 
suas diversas 
atividades anuais 
e que demandam 
utilização de material 
de Tecnologia da 
Informação.

Aguardando 
envio ao DCC

ASCOM

Contratação de BANCO 
DE IMAGENS PELO 
PERÍODO DE 12 MESES 
para FORNECIMENTO 
E LICENCIAMENTO 
DE FOTOS EM ALTA 
RESOLUÇÃO E 
VETORES, conforme 
condições, quantidades e 
exigências estabelecidas 
neste instrumento:

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

DISPENSA 
DE 
LICITAÇÃO

Setembro

DCC, Unidade 
requisitante envia 
documentos e 
informações por 
e-mail no prazo 
deste anexo.

Os serviços devem 
ser contratados devido 
à necessidade de 
produção de materiais 
gráficos impressos e 
digitais, bem como de 
ilustração de textos 
jornalísticos, para 
divulgação das ações 
institucionais e de 
ensino, pesquisa e 
extensão da UFCSPA.

Contratação em 
andamento
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Coordenação 
de Engenharia

Registro de preços, pelo 
prazo de 12 meses, 
para aquisição de 
materiais e sinalização 
de incêndio, bem como 
iluminação de emergência 
e de balizamento para 
complementação dos 
sistemas de combate 
a incêndio os prédios, 
bem como aquisição 
de itens diversos de 
segurança do trabalho, 
tais como equipamentos 
de proteção individual, 
materiais de emergência, 
resíduos entre outros, 
conforme condições e 
exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos.

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
MATERIAIS

PREGÃO 
- SRP Outubro Unidade 

requisitante

Fornecer mobiliário 
para atender à 
instalação de novos 
servidores lotados 
na Universidade 
e adequação de 
ambientes modificados.

Aguardando 
envio ao DCC

Coordenação 
de Engenharia

Contratação de empresa 
para execução de reforma 
em instalações prediais 
de edificação situada à 
Rua Sete de Setembro.

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

TOMADA 
DE 
PREÇOS

Setembro Unidade 
requisitante

Adequar as normas 
vigentes às instalações 
elétricas, hidros-
sanitárias e de 
combate à incêndio 
de edificação doada 
à Instituição para 
futura transferência 
de departamentos 
administrativos.

Aguardando 
envio ao DCC

Coordenação 
de Engenharia

Execução de instalações 
de central de gás a 
granel e fornecimento 

OBRAS-
SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

TOMADA 
DE 
PREÇOS

Setembro Unidade 
requisitante

Reestruturar o 
fornecimento de gás 
para as instalações 
do campus centro da 
UFCSPA, centralizando 
o armazenamento 
em um única central, 
tendo como objetivo 
entregar a comunidade 
uma instalação 
dentro das normas, 
facilitar a execução 
de manutenções e o 
controle e fiscalização 
do fornecimento. 
Atendimento ao 
objetivo estratégico nº 
23 do Eixo Temático 
Otimização e 
Democratização dos 
Recursos, vinculado 
ao Planejamento 
Estratégico 2017-2020.

Aguardando 
envio ao DCC

Biblioteca

Assinatura da base de 
dados Access Pharmacy 
de livros eletrônicos da 
editora MCGraw -Hill

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
SERVIÇOS

INEXIGI-
BILIDADE Outubro Unidade 

requisitante

Recurso eletrônico 
com títulos em inglês 
essencial para o 
apoio ao ensino de 
graduação e pós-
graduação na área 
de farmácia.

Aguardando 
envio ao DCC
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Gerência de 
Laboratórios

Registro de preços, pelo 
prazo de 12 meses, para 
aquisição de materiais 
laboratoriais (vidraria, 
acessórios gerais, 
plásticos, descartáveis 
e outros) para os 
laboratórios de graduação 
e de Pesquisa e Pós-
graduação da UFCSPA, 
conforme condições e 
exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos.

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

CUSTEIO - 
MATERIAIS

PREGÃO 
- SRP Outubro Unidade 

requisitante

Necessidade de 
garantir o pronto 
atendimento de 
materiais essenciais 
aos Laboratórios da 
UFCSPA em suas 
diversas rotinas e 
atividades práticas 
visando o ensino, 
pesquisa e extensão.

Aguardando 
envio ao DCC

Escritório de 
Projetos

Aquisição de 
Equipamentos e Materiais 
Permanentes para 
Pesquisa (FINEP e demais 
agências de fomento) 

BENS E 
SERVIÇOS 
COMUNS

INVESTI-
MENTO - 
BENS PER
MANENTES 
(TED)

DISPENSA 
DE 
LICITAÇÃO 
- ART. 24, 
INCISO 
XXI

Novembro Unidade 
requisitante

Possibilitar o 
desenvolvimento de 
projetos de pesquisa 
desenvolvidos pelo 
corpo docente 
da UFCSPA

Aguardando 
envio ao DCC
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ATOS DA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

PORTARIA Nº 11/2020/PROPLAN, DE 11 DE JUNHO DE 2020

A Pró-Reitora de Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela portaria nº 
239, de 22 de março de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 23 de março de 2017,

 RESOLVE: 

 Art. 1º  Nomear, na qualidade de Bolsistas de Apoio Técnico ao Desenvolvimento 
Institucional, referente ao Edital 03/2020/PROPLAN, os abaixo relacionados:

 
Nome Valor Integral da Bolsa
Bernardo Sfredo Miorando R$3.000,00
Carlos Guilherme Monteiro Johansson R$2.000,00
Dennis Kevin Frassão da Costa R$2.000,00
Eduarda Soares Serpa Camboim R$1.500,00
Gustavo Stefani R$1.500,00
Jhonatan Alves de Oliveira R$1.500,00

 

Art. 2º A supervisão dos bolsistas ficará a cargo dos respectivos coordenadores 
dos projetos constantes dos Planos de Trabalhos dos Bolsistas, sob a supervisão da Pró-Reitoria de 
Planejamento.

Art. 3º A bolsa será paga a título de doação, cujos recursos são oriundos da UFCSPA 
e sujeitos à disponibilidade orçamentária anual, a partir de 08 de junho de 2020.

Art. 4º A vigência desta portaria é de junho de 2020 a maio de 2021.

Art. 5º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço. 

Dê-se ciência, 

Publique-se. 

Porto Alegre, 11 de junho de 2020.

ALESSANDRA DAHMER
Pró-reitora de Planejamento


