
 

REQUISITANTES DE GRUPOS DE ITENS 

 

GRUPO (itens similares / semelhante) REQUISITANTE 

• Contratos continuados já firmados Gerência de Contratos 

• Serviços de gerenciamento de passagens aéreas e 

terrestres. 
• Serviço de terceirização de mão-de-obra para 

prestação de serviços de cunho administrativo. 

Diretoria Administrativa 

• Serviços postais em âmbito nacional e 

internacional. 

Divisão de Protocolo 

• Aquisição de material de expediente/escritório; 

• Aquisição de água mineral 20L; 

• Aquisição de material de limpeza. 

 

Divisão de Almoxarifado 

• Aquisição de mobiliários em geral; 

• Equipamentos eletrodomésticos, eletrônicos e de 

uso administrativo; 

• Aquisição de condicionadores de ar e bebedouros. 

• Serviços de leiloeiro. 

Divisão de Patrimônio 

• Serviços de acesso a solução de ferramenta de 

pesquisa de preços (Banco de Preços). 

Coordenação de Compras e Licitações 

• Gases especiais e materiais de laboratórios 

multidisciplinares. 

Coordenadoria de Infraestrutura de Pesquisa/PROPESQI 

• Aquisição de gêneros alimentícios e gás GLP Coordenação de Nutrição e Dietética 

• Material de consumo e permanente para o biotério 

• Aquisição de exaustores 

 

Biotério Geral da UFPI 

• Aquisição de tecnologia assistiva, de caráter 

inclusivo e acessibilidade; 

• Aquisição de material esportivo e uniformes 

esportivos; 

• Aquisição de equipamentos e utensílios 

domésticos para residência universitária; 

• Serviços de arbitragem. 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários 

• Aquisição de reagentes químicos e vidrarias. Pró-Reitoria de Ensino de Pós-Graduação 

• Serviços de seguro de acidentes pessoais para 

estudantes da graduação, pós-graduação e EBTT. 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação/DAA 

• Anuidades das associações. Pró-Reitoria de Planejamento 

• Materiais e serviços gráficos. 

• Serviços de clipagem; 

• Serviços de mídia institucional informativa; 
• Serviços de distribuição de publicidade legal 

impressa e/ou eletrônica de interesse da UFPI, por 

intermédio da Empresa Brasil de Comunicação - EBC. 

• Insumos e manutenção de equipamentos gráficos. 

Superintendência de Comunicação Social 

• Aquisição e serviços de manutenção preventiva e 

corretiva de extintores; 

• Serviços de exames médicos periódicos; 

• Serviços de certificação digital. 

• Serviços de capacitação de servidores. 

Superintendência de Recursos Humanos 

• Aquisição de soluções de tecnologia da 

informação e comunicação (materiais de consumo, 

equipamentos e serviços). 

Superintendência de Tecnologia da Informação 



GRUPO (itens similares / semelhante) REQUISITANTE 

• Materiais médico-hospitalares e medicamentos de 

humanos; 
• Aquisição de equipamentos e materiais de 

proteção individual; 

Centro de Ciências da Saúde 

• Serviço de manutenção de simuladores médico-

hospitalar. 

Campus Amilcar Ferreira Sobral 

• Ração para rebanhos e materiais agropecuários. Colégio Técnico de Teresina 

• Aquisição de material de consumo e permanente; 

• Contratação de serviços de manutenção de 

equipamentos odontológicos.  

Departamento de Odontologia Restauradora. 

• Sementes e itens de agricultura e irrigação. Departamento de Fitotecnia CCA/UFPI 

• Aquisição de instrumentos musicais e manutenção  Curso de Música/CCE 

• Medicamentos e materiais de uso veterinário. 

• Serviço de terceirização de mão-de-obra para 

prestação de serviços de tratador de animais, coveiro, 

encarregados de limpeza para o HVU e CCA. 

Hospital Veterinário de Teresina 

• Aquisição de equipamentos de segurança anti-

furto para biblioteca; 

• Aquisição de acervo bibliográfico; 

• Serviços de assinatura de base de dados para 

fornecimento de acesso a livros e periódicos eletrônicos 

nacionais e internacionais (ebooks). 

Biblioteca Central/CMPP 

• Serviços de cerimonial. Cerimonial da UFPI 

• Serviços de manutenção preventiva e corretiva de 

aparelhos de ar-condicionado e câmara fria, com 

fornecimento de materiais e peças de reposição.  

• Serviços de limpeza, asseio e conservação predial. 

• Serviços de dedetização, desratização, 

desinsetização, descupinização, e limpeza e desinfecção de 

caixas d’água e cisternas, com fornecimento de materiais. 

• Serviços de manutenção preventiva e corretiva de 

gerador de energia, com fornecimento de materiais e peças 

de reposição. 

• Serviços de manutenção preventiva e corretiva em 

• usina fotovoltaica, com fornecimento de materiais 

e peças de reposição. 

• Serviços de seguro para frota de veículos 

institucional; 

• Serviços de gerenciamento de frota veicular, com 

fornecimento de combustível; 

• Serviços de locação de veículos; 

• Serviços de vigilância patrimonial armada; 

• Serviços de manutenção preventiva e corretiva de 

veículos institucionais, com fornecimento de materiais e 

peças de reposição; 

• Serviços de manutenção preventiva e corretiva de 

elevadores e plataformas de acessibilidade, com 

fornecimento de materiais e peças de reposição. 

• Serviços de seguro para frota de veículos 

institucional. 

• Serviços de destinação final de resíduos comuns e 

especiais. 

• Serviços de confecção de uniforme para vigilantes 

da UFPI. 

Prefeitura Universitária 



GRUPO (itens similares / semelhante) REQUISITANTE 

• Concessão de espaços físicos; 

• Serviços de construção civil e reforma de 

instalações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aquisição de material para uso em laboratórios 

específicos 

CCN (materiais típicos das coordenações/laboratórios dos 

cursos do referido centro, ou seja, a demanda não se repete em 

outros centros/campi. Por exemplo: máquina de costura, só o 

CCE tem essa demanda) 
 

CCHL (materiais típicos das coordenações/laboratórios dos 

cursos do referido centro, ou seja, a demanda não se repete em 

outros centros/campi. Por exemplo: máquina de costura, só o 

CCE tem essa demanda) 
 

CCS (materiais típicos das coordenações/laboratórios dos 

cursos do referido centro, ou seja, a demanda não se repete em 

outros centros/campi. Por exemplo: máquina de costura, só o 

CCE tem essa demanda) 
 

CCA (materiais típicos das coordenações/laboratórios dos 

cursos do referido centro, ou seja, a demanda não se repete em 

outros centros/campi. Por exemplo: máquina de costura, só o 

CCE tem essa demanda) 
 

CT (materiais típicos das coordenações/laboratórios dos 

cursos do referido centro, ou seja, a demanda não se repete em 

outros centros/campi. Por exemplo: máquina de costura, só o 

CCE tem essa demanda) 
 

CCE (materiais típicos das coordenações/laboratórios dos 

cursos do referido centro, ou seja, a demanda não se repete em 

outros centros/campi. Por exemplo: máquina de costura, só o 

CCE tem essa demanda) 
 

CMRV (materiais típicos das coordenações/laboratórios dos 

cursos do referido campus, ou seja, a demanda não se repete 

em outros centros/campi. Por exemplo: máquina de costura, só 

o CCE tem essa demanda) 
 

CSHNB (materiais típicos das coordenações/laboratórios dos 

cursos do referido campus, ou seja, a demanda não se repete 

em outros centros/campi. Por exemplo: máquina de costura, só 

o CCE tem essa demanda) 
 

CPCE (materiais típicos das coordenações/laboratórios dos 

cursos do referido campus, ou seja, a demanda não se repete 

em outros centros/campi. Por exemplo: máquina de costura, só 

o CCE tem essa demanda) 
 

CAFS (materiais típicos das coordenações/laboratórios dos 

cursos do referido campus, ou seja, a demanda não se repete 

em outros centros/campi. Por exemplo: máquina de costura, só 

o CCE tem essa demanda) 

 


