
Código Meta Setor Categoria

41998 Realizar a IV Semana de Informática - IFBA Campus Eunápolis. COADS Ensino Geral

41999 Revisar o Ementário do curso. COADS Ensino Geral

42000 Retornar as execuções dos Projetos Interdisciplinares. COADS Ensino Geral

42005 Realizar eventos para a comemoração dos 25 anos do curso técnico em enfermagem COENF Ensino Geral

42006 Realizar visita técnica ao em instituições de saúde como: hospital, clínica de hemodiálise centros de atenção psicossocial COENF Ensino Geral

42007 Realizar e divulgar nas redes sociais da comunidade IFBA e externa, vídeos voltados para a prevenção da COVID-19 COENF Ensino Geral

42008
Sistematizar as ações do Laboratório de Enfermagem, quanto a estrutura, insumos , material permanente e ao processo, para 

atender as demandas discentes e docentes no processo de ensino e aprendizagem
COENF Ensino Geral

42010
Ofertar cursos preparatórios para as Olimpíada de Língua Portuguesa por meio de oficinas de leitura e de produção de texto 

com os alunos do curso integrado.
COINF Ensino Geral

42011 Realizar a IV Semana de Informática - IFBA Campus Eunápolis. COINF Ensino Geral

42012
Desenvolver um projeto de monitoria para os primeiros anos do Curso Técnico Integrado de Informática, em parceria com a 

Residência Pedagógica do Campus.
COINF Ensino Geral

42013 Revisar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do curso. COINF Ensino Geral

42021
Continuar e fortalecer os Projetos interdisciplinares (fazer provocações e levantamento de temas para os projetos junto aos 

estudantes, convidar os estudantes para fazer avaliação dos projetos).
COMAB Ensino Geral

42086
Promover a participação dos estudantes na Olimpíada Nacional de História do Brasil. Consiste em uma atividade para fins de 

Ensino e Extensão.
COMAB Ensino Geral

42089
Realizar oficinas de leitura e escrita para estudantes do 1º e do 2º anos. Trata-se de uma atividade de ensino cujo objetivo é 

desenvolver e aperfeiçoar habilidades de leitura e escrita de textos em diferentes gêneros.
COMAB Ensino Geral

42094
Realizar oficinas de Educação Ambiental para estudantes de 3º e 4 anos, com o objetivo a reutilização e aproveitamento de 

lixo doméstico.
COMAB Ensino Geral

42108 Realizar oficinas de leitura e de produção de texto com os alunos do curso integrado. COMAB Ensino Geral

42113
Promover a participação dos alunos nas Olimpíadas Nacionais de Inglês. Oficinas, inscrição e acompanhamento dos 

estudantes nas atividades das olimpíadas.
COMAB Ensino Geral
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42015 Realizar Projetos Interdisciplinares pelos módulos ofertados. COMABS Ensino Geral

42016 Conduzir apresentação de relatório de estágio ou TCC pelos discentes 2019.2 e colação de grau. COMABS Ensino Geral

41992 Realizar ciclos de palestras on-line na área matemática e educação matemática. COMAT Ensino Geral

41993 Realização do encontro de matemática do curso. COMAT Ensino Geral

42154 Realizar evento on-line de boas vindas aos novos alunos do curso e promover uma integração com os veteranos. COST Ensino Geral

42155 Realizar cursos e oficinas on-line com temas na área de segurança do trabalho e correlatas. COST Ensino Geral

41967 Desenvolver o Projeto de empresas júnior para os cursos de graduação. DA Ensino Geral

41971 Criar cursos Fic ou Palestras para a complementação profissional dos estudantes da graduação. DA Ensino Geral

41981 Criar uma equipe multidisciplinar para o trabalho com a Educação on-line, EaD e Ensino Hibrido no campus. DA Ensino Geral

42158 Compor equipe para realização da jornada pedagógica 2020 DEPAE Ensino Geral

42159 Assessorar, orientar e propor atividades docentes durante o período da pandemia Covid 19 DEPAE Ensino Geral

42160 Orientar e acompanhar os estudos dos alunos DEPAE Ensino Geral

42162 Acompanhar das atividade docentes nos aspectos pedagógicos; DEPAE Ensino Geral

42163 Participar e assessorar tecnicamente os conselhos de curso e conselhos de classe diagnóstico, prognóstico e final; DEPAE Ensino Geral

42164 Atender as demandas das famílias e responsáveis pelos estudantes; DEPAE Ensino Geral

42168
Acompanhar o contato dos estudantes com o setor de psicologia por meio da Ficha de Identificação disponibilizada online, na 

qual o estudante identifica sua queixa e seleciona qual tipo de atividade tem interesse em participar;
DEPAE Ensino Geral

42169
Elaborar e realizar atividades psicoeducativas na modalidade online, priorizando sempre as atividades coletivas, como 

oficinas e rodas de conversa, levando-se em conta os limites e possibilidades técnicas e éticas para exercício
DEPAE Ensino Geral

42170
Orientar aqueles que requeiram diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos específicos, cuja natureza transcenda o 

escopo de atuação da psicologia escolar, que procurem a rede municipal de saúde este fim;
DEPAE Ensino Geral

42173 Participar do planejamento das ações do comitê local de enfrentamento a pandemia do novo coronavírus. DEPAE Ensino Geral

42176
Atendimento e orientação aos discentes do primeiro ano nos aspectos comportamentais de acordo com o código disciplinar 

e demais documentos institucionais em consonância com o ECA;
DEPAE Ensino Geral

42815
Desenvolver o Projeto de incentivo a leitura, através de programa institucional de fomento ao desenvolvimento de projetos 

de práticas pedagógicas inovadoras, por meio de auxílios a bolsistas e materiais didáticos específicos.
DG Ensino Geral

41965
Realizar encontros on-line com responsáveis/pais/mães de estudantes dos cursos integrados, com foco na formação na 

relação família/escola.
DA Assistência Estudantil

42165
Elaborar um ciclo de oficinas e encontros com os alunos para apresentar a Política de Assistência Estudantil, seus programas 

e como acompanhar os Editais;
DEPAE Assistência Estudantil

42166 Realizar a Recepção calorosa; DEPAE Assistência Estudantil

42167 Realizar a Semana de Acolhimento; DEPAE Assistência Estudantil

42177 Identificar e encaminhar os discentes com situação aos demais setores especializados DEPAE Assistência Estudantil

42178 Participar e assessorar no conselhos diagnósticos DEPAE Assistência Estudantil

42743
Oferecer auxílios moradias aos discentes beneficiários da política de assistência estudantil. (Valor inicialmente programado 

foi redirecionado para auxílio emergencial e inclusão digital).
DEPAE Assistência Estudantil
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42744
Oferecer auxílios transportes (municipal) aos discentes beneficiários da política de assistência estudantil. (Valor inicialmente 

programado foi redirecionado para auxílio emergencial e inclusão digital).
DEPAE Assistência Estudantil

42745
Oferecer auxílios transportes (intermunicipal) aos discentes beneficiários da política de assistência estudantil. (Valor 

inicialmente programado foi redirecionado para auxílio emergencial e inclusão digital).
DEPAE Assistência Estudantil

42746
Oferecer bolsas de estudo aos discentes beneficiários da política de assistência estudantil. (Valor inicialmente programado foi 

redirecionado para auxílio emergencial e inclusão digital).
DEPAE Assistência Estudantil

42747
Oferecer auxílio alimentação aos discentes beneficiários da política de assistência estudantil. (Valor inicialmente programado 

foi redirecionado para auxílio emergencial e inclusão digital).
DEPAE Assistência Estudantil

42751
Conceder auxílios e aquisições para atendimento às demandas do Serviço Social, bem como auxílios financeiros a estudantes 

participantes em jogos estudantis e outros projetos.
DEPAE Assistência Estudantil

42985
Oferecer Aux. Emergenciais, considerando a Res. nº 08/2020, que Regulamenta a Concessão do Aux. Financ. Estud. em 

Caráter Emerg. e também a IN 01/2021 que orienta a renovação de aux. financ. estud. e aux. inclusão digital emergencial.
DEPAE Assistência Estudantil

42986
Oferecer Aux. de Incl. Digi., com base na IN 01/2021 que orienta a renovação do aux. financ. estud. e do aux. inclusão digital 

emerg. e inscrição de novos estud. matricul. no IFBA em 2021. Categ. Tipo 1: R$ 80,00/mês; Tipo 2: R$900,00 em parc. única.
DEPAE Assistência Estudantil

42987
Desenvolver ações no âmbito dos Programas Complementares da Política de Assistência Estudantil do IFBA quais sejam: 

Programa mobilidade acadêmica, Iniciação científica e tecnológica e Monitoria.
DEPAE Assistência Estudantil

42988
Desenvolver ações no âmbito dos Programas universais do IFBA: Progr. para a Diversidade, Saúde, Apoio às pessoas com 

necessid. especiais, Psicológico, Pedagógico, Social, Edu. Física e Lazer, Arte e Cultura, Viagens e Inc. à formação da cidadania.
DEPAE Assistência Estudantil

43694 Adquirir itens para compor o Almoxarifado Social / Depae - Itens PGC 759, 767, 772, 773, 898. DEPAE Assistência Estudantil

41975 Criar uma política de pesquisa para o campus. DA Pesquisa

41976
Criar uma política de custeio para estudantes do curso de Pós-graduação do campus para participação em eventos e 

condições de permanência na instituição.
DA Pesquisa

43114 Realizar curso de extensão modalidade FIC para auxiliar de biblioteca BBT.EUN Extensão

43115
Realizar IV Semana de Engenharia Civil em 2019. Este evento contará com concursos, palestras e minicursos que serão 

ministrados por profissionais da região, bem como alguns renomados do País.
COCEC Extensão

42128 Construir Edital de Extensão relacionado ao Ensino do IFBA campus Eunápolis. Modalidade: Remota. COEX Extensão

42130
Ofertar cursos de Extensão para comunidade (interna e externa) de caráter educacional, social, cultural, científico ou 

tecnológico (fixo ou itinerante). Modalidade: Remota.
COEX Extensão

42133 Realizar eventos educacionais, sociais, artísticos e culturais. Modalidade: Remota. COEX Extensão

42136
Realizar curso preparatório para o ENEM 2021 destinado a comunidade interna e externa (beneficente). Modalidade: 

Remota. Duração Mínima de 03 meses.
COEX Extensão

43116 Convidar Palestrante para Semana de Informática - item 385 e 386 do PGC_2020. COINF Extensão

43117 Realizar estudo de egressos. CRIEE Extensão

41977 Criar uma política de extensão para o campus. DA Extensão
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43776
Promover a reforma/manutenção das baias para depósito de materiais de construção civil utilizado no Lab. De Solos - Item 

PGC 914. Contemplado pela meta 0043796- Contrato contínuo de manutenção predial. Valor no PAC 6.000,00
COCEC Estrutura Física

43778 Contratar serviços para instalação de prensa para azulejos hidráulicos no Lab. De Engenharia Civil - Item PGC 915 COCEC Estrutura Física

44477
Instalar protetores em saídas de água de chuva nos diversos pontos do Campus, a fim de evitar acidentes. Contemplado na 

meta 0043796- Serviço eventual
DEMAG Estrutura Física

44478
Implantar passarelas de acesso entre os blocos , proporcionando maior acessibilidade. Contemplado na meta 0043796- 

Serviço contínuo
DEMAG Estrutura Física

43761 Ampliar o uso de energia fotovoltaica para garantir o maior uso de energia renovável no campus - item PGC 1012 DG Estrutura Física

44473 Aditivar obra almoxarifado parte impermeabilização para atender a análise equipe fiscalização.(LOA) DG Estrutura Física

44475
Dar continuidade a manutenção de telhado, a fim de atender a ampliação fotovoltaica. Despesa contemplada na meta 

0043796- realizada através de serviço de manutenção predial eventual- Estimativa de gasto R$ 50.000,00
DG Estrutura Física

44476
Instalar grades nas janelas do laboratório IF Maker para maior segurança devido o alto valor de equipamentos. Contemplado 

na meta 0043796- Manutenção predial- serviço eventual.
DG Estrutura Física

41978 Elaborar ações de sensibilização para o uso responsável com material impresso, priorizando os materiais digitais. DA Sustentabilidade

41982

Incentivar a capitação dos requisitantes de materiais e serviços do IFBA Campus Eunápolis, no que se refere ao tema " 

compras sustentáveis", a fim de que após essa compreensão, seja estabelecidas práticas de sustentabilidade ambiental nas 

contrataçõe

DAP Sustentabilidade

42607
Incentivar a participação dos servidores lotados na respectiva diretoria para a realização de capacitações voltadas na 

aquisição sustentável, usando os cursos fornecidos pelas escolas de Governo.
DAP Sustentabilidade

42147 Montar Tutorial com procedimentos da biblioteca BBT.EUN Informatização

43679 Adquirir itens para Laboratório de Robótica e Automação - itens PGC 970 a 1011. COADS Informatização

42004 Adquirir licença de software para elaboração de projetos de instalações elétricas, hidrossanitárias e estruturais. COED Informatização

43678 Adquirir materiais de Tecnologia da Informação para atender demanda do ensino - Itens PGC 947 a 962; 964 a 969. COINF Informatização

41960 Criar um memorial digital para registro da gestão da Diretoria Acadêmica e todos os seus setores. DA Informatização

41991

Dialogar com a área de Tecnologia da Informação, compras e licitação e Departamento Orçamento e Finanças quanto a 

elaboração de ferramenta gerencial para avaliar os itens cadastrados nos PAC e a efetiva execução, a fim de subsidiar o setor 

de compra

DAP Informatização

43766
Contratar a plataforma digital Banco de Preços como ferramenta de suporte nos serviços de licitações e contratações - Item 

PGC 1072.
DEPAD Informatização

43676
Adquirir equipamentos de Tecnologias da Informação para atender demanda do setor técnico de manutenção do campus - 

itens PGC 615, 617, 619, 620, 623, 625, 629, 633, 636, 638 e 1026.
GGTI Informatização

43677 Adquirir projeto de sistema integrado de segurança pessoal e patrimonial - item PGC 667 GGTI Informatização

43764 Adquirir 6 switch para expansão e otimização da topologia de rede do campus - Item PGC 1024. GGTI Informatização

43765
Adquirir 4 impressoras a laser para substituição dos equipamentos que já estão em fase avançada de depreciação - Item PGC 

1025
GGTI Informatização

43683 Aquirir livros para compor o acervo bibliográfico do campus - Itens PGC 714, 715 e 941. BBT.EUN Acervo bibliográfico
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42002 Promover a capacitação para os professores que ministram aula no curso Técnico em Edificações. COED Recursos Humanos

41954 Realizar formação continuada para docentes e coordenações em Educação para relações Étnico-raciais DA Recursos Humanos

41963
Implementar uma assessoria de gestão estatística e de informações da Direção Acadêmica para acompanhamento de 

desempenho acadêmico, social, físico e emocional dos estudantes, servidores e terceirizados.
DA Recursos Humanos

41983

Incentivar os servidores lotados no Departamento Administrativo, principalmente o setor de compras e licitação a realizarem 

capacitações que tratam sobre as contratações públicas sustentáveis e sua aplicabilidade e impactos na Gestão Pública e 

boas p

DAP Recursos Humanos

41989

Implementar rotinas de capacitação interna, através de elaboração de documentos e guias, tendo como base os próprios 

servidores que possuem conhecimento e qualificação nas áreas: fiscalização de contratos, compras e licitação, execução 

financeira , o

DAP Recursos Humanos

41990

Incentivar os servidores ligados a Diretoria Administrativa a realizarem os curso online ofertados pelas Escolas de Governo, 

tendo por base o leque abrangente de cursos que estão sendo ofertados pelas mesmas e de acordo com a Política Nacional 

de De

DAP Recursos Humanos

42615
Desenvolver programa contínuo de treinamento interno dos fiscais de contrato do IFBA Campus Eunápolis, a fim de auxiliar 

na efetiva entrega do objeto da contratação a partir do 1º trimestre de 2020.
DAP Recursos Humanos

43782 Contratar serviços de estagiários para auxiliar nas atividades do Campus - Item PGC 937 DAP Recursos Humanos

43775
Promover treinamento para administratores e desenvolvedores da plataforme moodle a fim de ampliar a oferta de cursos 

EAD no campus - Item PGC 911
EADeFIC Recursos Humanos

42153
Capacitar os servidores envolvidos nos procedimentos de contratações de bens, serviços e obras com objetivo de orientar na 

realização da especificação detalhada de bens e serviços. A capacitação será realizada pelos servidores do setor de licitações
DEPAD Recursos Humanos

42171 Promover a participação dos servidores do setor em capacitação profissional online DEPAE Recursos Humanos

42179 Desenvolver as habilidades dos servidores, por meio de formação própria, para criação de cards educativos DEPAE Recursos Humanos

42180 Buscar parcerias para formação continuada dos servidores do setor DEPAE Recursos Humanos

42816 Implementar Projeto DINTER na Área de Informática, para Qualificação dos servidores do Campus. DG Recursos Humanos

43756 Promover capacitação para os servidores do campus em parceria com escolas de governo e outros - item PGC 865 GGP Recursos Humanos

43758 Adquirir um scanner para atender o setor de Almoxarifado - Item PGC 868 CALMOX
Móveis e 

Equipamentos

43760 Adquirir 10 estantes para livros a fim de atender à demanda de organização dos itens do Almoxarifado - Item PGC 1029 CALMOX
Móveis e 

Equipamentos

43770 Adquirir 1 televisor para o Lab de Biologia com fim no auxílio às aulas práticas - Item PGC 906. CLAB
Móveis e 

Equipamentos

43771 Adquirir 1 suporte de televisão para instalação no Labor. De Biologia - Item PGC 907. CLAB
Móveis e 

Equipamentos

43773
Adquirir 1 câmara de vídeo, com ponto focal projetado para uso na microscopia, para uso nas aulas práticas no Lab de 

Biologia - Item PGC 908.
CLAB

Móveis e 

Equipamentos
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43780 Adquirir mobília de apoio ao serviço de saúde e Laboratório de Enfermagem - Itens PGC 920 e 939 COENF
Móveis e 

Equipamentos

43783 Adquirir 1 mesa de mayo para auxiliar nas aulas práticas do curso de Enfermagem - Item PGC 942. COENF
Móveis e 

Equipamentos

43784 Adquirir 1 carro de emergência cardíaca para uso no Lab. De Enfermagem nas aulas práticas do curso - Item PGC 945. COENF
Móveis e 

Equipamentos

44474 Adquirir manequim bissexual para práticas avançadas de enfermagem. (LOA) COENF
Móveis e 

Equipamentos

43754 Adquirir estantes para guardar os equipamentos de TI do setor GGTI e da COINF - Itens PGC 963, 1027 e 1028. COINF
Móveis e 

Equipamentos

43759 Adquirir ventiladores para salas de aula para substituir aqueles que estão danificados - Item PGC 899. DA
Móveis e 

Equipamentos

43779
Adquirir 1 aparelho telefônico, tipo celular, para o serviço de comunicação gerenciar as redes sociais institucionais - Item PGC 

916.
DCS

Móveis e 

Equipamentos

43681
Aquirir equipamentos de manutenção predial - Itens PGC 669, 670, 674, 675, 677, 678, 679, 680, 682, 689, 690, 692, 694, 

701, 702, 709, 710, 711 e 713.
DEMAG

Móveis e 

Equipamentos

43763 Adquirir andaime para auxiliar nos serviços de reparos e manutenção do campus. - Item PGC 1014 DEMAG
Móveis e 

Equipamentos

43685 Adquirir mobília para o setor de Psicologia: cadeira escritório e poltrona. Itens PGC 718 e 727. DEPAE
Móveis e 

Equipamentos

43692
Adquirir mesa escolar para cadeirante para atender demanda do setor CAPNE e melhorar acessibilidade nas salas de aula - 

Item PGC 736.
DEPAE

Móveis e 

Equipamentos

43693 Adquirir estantes metálicas para o setor de nutrição - Item PGC 741. DEPAE
Móveis e 

Equipamentos

43755 Adquirir 1 maca clínica para o setor de Serviço Médico e Enfermagem - Item PGC 853 DEPAE
Móveis e 

Equipamentos

43849 Adquirir cortina de ar para o refeitório de forma a garantir a manutenção da climatização no ambiente - Item PGC 1030 DEPAE
Móveis e 

Equipamentos

43850 Adquirir torneiras para manutenção da cozinha industrial do campus - Itens PGC 1034, 1035 e 1036 DEPAE
Móveis e 

Equipamentos

43851 Adquirir botijão de gás para uso na cozinha industrial do campus - Item PGC 1031 DEPAE
Móveis e 

Equipamentos

43852 Adquirir kit completo para instalação de cilindros específicos para unidades de alimentação e nutrição Item PGC 1032 DEPAE
Móveis e 

Equipamentos

43853 Adquirir sifão para manutenção da cozinha industrial do campus - Item PGC 1033 DEPAE
Móveis e 

Equipamentos
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43854 Adquirir um televisor para o refeitório a fim de transmitir programação de educação alimentar e nutrição - Item PGC 1040 DEPAE
Móveis e 

Equipamentos

43855 Adquirir equipamentos especializados para avaliação antropométrica dos estudantes - Item PGC 1041 DEPAE
Móveis e 

Equipamentos

43856
Adquirir trena antropométrica para aferição de perímetros corporais para avaliação antropométrica dos estudantes - Item 

PGC 1042
DEPAE

Móveis e 

Equipamentos

43857 Adquirir balança eletrônica/digital com analisador corporal para avaliação antropométrica dos estudantes - Item PGC 1043 DEPAE
Móveis e 

Equipamentos

44303 Equipar as salas de aulas com ar condicionado, após a ampliação fotovoltaica. DG
Móveis e 

Equipamentos

43752
Adquirir pilhas recarregáveis para atender demanda do campus - Itens PGC 877 e 879. Itens contemplados na meta 0043767 

do almoxarifado virtual
CALMOX Materiais

43753 Adquirir equipamentos de uso do Curso Técnico em Segurança do Trabalho - Itens PGC 900 a 903. COST Materiais

43378

Adquirir gêneros alimentícios para assegurar a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar no que se refere à 

oferta da merenda escolar aos estudantes matriculados na Educação Básica. Itens PGC 747, 748, 749, 751; 800 a 804; 806 a 

817; 819 a

DEPAE Materiais

43379
Adquirir alimentos da Agricultura Familiar, via chamada pública, para assegurar a execução do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar no que se refere à oferta da merenda escolar aos estudantes matriculados na Educação Básica.
DEPAE Materiais

43684 Adquirir materiais pedagógicos para atender demanda do ensino - Itens PGC 716 e 730 DEPAE Materiais

43689
Adquirir remédios e insumos para atender a demanda do serviço médico e enfermagem - Itens PGC 719 a 729; 762, 766, 769, 

771, 777 a 787; 793, 798, 861, 862, 863.
DEPAE Materiais

43691
Adquirir utensílios de cozinha para atender a demanda do setor de Nutrição - Itens PGC 742 a 746; 750, 752 e 753; 1037 a 

1039; 1063 a 1067.
DEPAE Materiais

43696
Adquirir materiais de insumo para atender demanda do serviço de saúde e do curso de Enfermagem - Itens PGC 794 a 797; 

799, 854, 859, 860, 884, 885, 887, 888, 892 e 933.
DEPAE Materiais

42143 Treinar usuários do sistema da biblioteca BBT.EUN
Gestão 

Organizacional

43785
Contratar serviço de manutenção e calibração dos equipamentos do Labor. De Materiais de Construção e de Solos - Item PGC 

946.
COAED

Gestão 

Organizacional

43767 Contratar serviços continuados de outsourcing para operação do Almoxarifado Virtual Nacional - Item PGC 1089 CALMOX
Gestão 

Organizacional

43769 Contratar serviço de manutenção dos microscópios ópticos dos laboratórios de biologia e química - Item PGC 905. CLAB
Gestão 

Organizacional

42157 Reformular o Projeto Pedagógico do Curso de Segurança do Trabalho. COST
Gestão 

Organizacional
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41955 Elaborar uma plano de ação para melhorar o fluxo de comunicação entre os setores da Diretoria Acadêmica. DA
Gestão 

Organizacional

41957 Estabelecer rotina e diretrizes de análise e revisão dos projetos pedagógicos dos cursos ofertados no campus. DA
Gestão 

Organizacional

41958 Realizar eleição para coordenadores dos cursos técnicos. DA
Gestão 

Organizacional

43690
Contratar cuidador para apoio às atividades de vida diária e prática dos alunos com limitações funcionais ou deficiências 

específicas - Item PGC 668.
DA

Gestão 

Organizacional

43781
Contratar serviços de assinaturas em softwares para elaboração do horário docente; revistas, jornais e catálogos, virtuais e 

impressos - Item PGC 938
DA

Gestão 

Organizacional

41985

Implementar o plano de manutenção predial preventiva no Campus Eunápolis, tendo por base os trabalhos realizado por 

comissão especial designada em 2019, que continuou os trabalhos em 2020, mas devido a pandemia houve uma redução dos 

trabalhos.

DAP
Gestão 

Organizacional

41986

Avaliar o projeto de gerenciamento de riscos implementado ( em fase inicial) no início de 2020 pelo Departamento de 

Orçamento e Finanças , e posteriormente pela Diretoria Administrativa e o Departamento de Administração, evidenciando os 

avanços o

DAP
Gestão 

Organizacional

41987
Divulgar no site institucional as ações de governança e gerenciamento de riscos implementadas e em desenvolvimento dos 

departamentos ligados a Diretoria Administração.
DAP

Gestão 

Organizacional

41988

Adequar as divulgações no site institucional ao Guia de Transparência Ativa da União, na parte de acesso a informação, 

dando foco inicial as divulgações de compras e licitações, posteriormente execução da despesa, contando com apoio de 

comissão espec

DAP
Gestão 

Organizacional

42639
Elaborar plano de manutenção predial preventiva no IFBA Campus Eunápolis com auxílio da comissão permanente de 

manutenção predial até o final de 2020.
DAP

Gestão 

Organizacional

42640
Padronizar e definir os procedimentos de sanções administrativas quanto a não observância dos prazos dos contratos , bem 

como capacitar os fiscais de contratos quanto ao devido acompanhamento a partir do 1º trimestre de 2020
DAP

Gestão 

Organizacional

44472 Contratação Empresa Diagnóstico e Projeto arquitetônico de acessibilidade e combate a incêndio. (LOA) DAP
Gestão 

Organizacional

43751 Adquirir material gráfico para atender a demanda do Campus - Itens PGC 869, 874, 876, 878, 880, 883, 912 e 913. DCS
Gestão 

Organizacional

42487
Contratar serviço de Administração, Gerenciamento e Manutenção da Frota de Veículos do campus Eunápolis no Exercício de 

2021 - Item PGC 662
DEPAD

Gestão 

Organizacional

43680 Contratar o serviço de Desinsetização / Desratização / Dedetização - item PGC 645 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43762 Adquirir certificados digitais para atender a demanda dos serviços administrativos do campus - Item PGC 1013. DEPAD
Gestão 

Organizacional
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43786 Contratar serviços de publicação e comunicação legal impressa/virtual - Item PGC 646 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43787 Contratar serviços Correios e aquisição de produtos postais adicionais - Item PGC 647 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43788 Contratar serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário do campus - Item PGC 650 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43789 Publicação de serviços, contratos e outros matérias no Diário Oficial da União - DOU - Impressa Nacional - Item PGC 651 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43790
Contratar serviços de agenciamento, emissão, remarcação e cancelamento de passagens e despesas com locomoção aérea - 

PGC 652
DEPAD

Gestão 

Organizacional

43791
Contratar serviços de motorista, recepcionista, telefonista e operador de fotocopiadora para atender as demandas de 

atendimento do campus - Item PGC 653
DEPAD

Gestão 

Organizacional

43792
Contratar serviços de passagens e despesas com locomoção terrestre interestadual e intermunicipal para servidores e 

colaborador eventual - Item PGC 654
DEPAD

Gestão 

Organizacional

43793 Contratar serviços de ligações telefônicas fixo-fixo - Item PGC 655 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43794 Contratar serviços de fornecimento de energia elétrica para o campus - Item PGC 656 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43795 Contratar serviço terceirizados de limpeza e conservação do espaço físico e material do campus - Item PGC 657- DEPAD
Gestão 

Organizacional

43796
Contratar serviço contínuo e eventual de manutenção preventiva, corretiva e preditiva para atender demandas do campus - 

Item PGC 658
DEPAD

Gestão 

Organizacional

43797 Contratar serviço de seguro de 6 veículos oficiais com ampla cobertura e garantias - Item PGC 659 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43798 Contratar serviço de vigilância armada e desarmada para atender à demanda do campus - Item PGC 660 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43799 Contratar serviço de reprografia para atender demanda do campus - Item PGC 661 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43801 Contratar serviço de seguro coletivo contra acidentes pessoais para alunos, estagiários e bolsistas do campus - Item PGC 663 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43802 Contratar serviço de abastecimento dos veículos oficiais do campus - Item PGC 664 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43803 Contratar serviços de ligações telefônicas móvel-móvel - Item PGC 665 DEPAD
Gestão 

Organizacional

43804
Contratar serviço especializado em manutenção do elevador e plataforma, com reposição de peças e lubrificações - Item PGC 

666
DEPAD

Gestão 

Organizacional
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42172
Promover o trabalho de forma integrada com a equipe multiprofissional a fim de efetivar ações relacionadas à Assistência 

Estudantil
DEPAE

Gestão 

Organizacional

42174
Prestar assistência à saúde da comunidade acadêmica dentro do escopo de atribuições do serviço médico e de enfermagem 

adaptando-as ao contexto remoto, quando for possível, de acordo as normas e legislação vigente.
DEPAE

Gestão 

Organizacional

42175
Prestar assistência à saúde da comunidade acadêmica dentro do escopo de atribuições do serviço médico e de enfermagem 

adaptando-as ao contexto remoto, quando for possível, de acordo as normas e legislação vigente.
DEPAE

Gestão 

Organizacional

42151
Desenvolver acervo de vídeos e estudos catalogados por tema, das rotinas operacionais das atividades orçamentária, 

financeira e contábil do setor.
DOF

Gestão 

Organizacional

42152
Desenvolver a Gestão de processos na área de governança no serviço público, objetivando a melhoria das atividades do 

setor, com foco na otimização, automatização, segregação, gestão de riscos e prevenção de falhas processuais.
DOF

Gestão 

Organizacional

43768 Contratar serviços de manutenção de impressoras e recargas de toner - Item PGC 1068 GGTI
Gestão 

Organizacional

Página 10 de 10


