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Pregões Eletrônicos - Ano 2015 

Nº do Pregão 
Data/hora - 

Início do envio 
das propostas 

Objeto 

01/2015 

 
20/03/2015 às 

10:00Hs 

 

Fornecimento de material de consumo, alimentos e materiais 
descartáveis, limpeza e outros, para os Restaurantes dos Campi de 
Teresina e Parnaíba, mediante Sistema de Registro de Preços, em 
regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações 
constantes no anexo II. 

02/2015 
05/03/2015 às 

09:00Hs 

Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços, de Assessoria Técnica e de Captação de 
Recursos Financeiros junto a Organismos Nacionais e 
Internacionais, em Brasília / Distrito Federal, para atendimento de 
Programas Institucionais e Projetos da Universidade Federal do 
Piauí - UFPI em Brasília-DF. 

03/2015 

 
10/04/2015 às 

10:00Hs 

 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em 
redação e revisão de relatório descritivo de patente e assessoria 
em contratos de transferência e/ou valoração de tecnologias, para 
atender demandas da Universidade Federal do Piauí, pelo período 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por 60 meses. 

05/2015 
25/03/2015 às 

10:00Hs 

Registro de preços de para aquisição de gás liquefeito de petróleo, 
para atender demandas da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 
para os campi de Teresina, Picos, Bom Jesus, Parnaíba e Floriano 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Edital e seus anexos. 

06/2015 
25/03/2015 às 

09:00Hs 

Fornecimento de material de consumo, alimentos e materiais 
descartáveis, limpeza e outros, para os Restaurantes dos Campi de 
Picos e Floriano, mediante Sistema de Registro de Preços, em 
regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações 
constantes no anexo II do Edital. 

07/2015 
20/04/2015 às 

09:00Hs 

Registro de preços de material de consumo Centro de Saúde e o 
Campus Amilcar Ferreira Sobral, Floriano-Pi para Curso de 
Graduação e Pós-graduação, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos 

08/2015 
15/05/2015 às 

10:00Hs 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos para 
armazenamento de alimentos (Câmeras Frigorificas, Balcões e 
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outros) instalados no Restaurante Universitário do Campus 
Ministro Reis Veloso -Parnaíba - PI, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

10/2015 
24/03/2015 às 

09:00Hs 

Aquisição de material gráfico para o funcionamento da Gráfica 
Universitária, mediante Sistema de Registro de Preços, em regime 
de empreitada por preço unitário. 

11/2015 
01/06/2015 às 

09:00Hs 

Registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada em serviços de limpezas de fossas para atender 
demandas da Universidade Federal, em Teresina/PI. 

12/2015 
18/05/2015 às 

10:00Hs 
Registro de preços para aquisição de material permanente visando 
atender demandas da Coordenação do Curso de Agrimensura. 

13/2015 
22/02/2016 às 

08:00 hs 

O objeto da presen te licitação é o Registro de Preços de material 
de consumo (Micropipeta, pipeta multicanal, re agente e outros) 
do Departamento de Ciências Ag rárias da UFPI, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 

15/2015 
08/04/2015 às 

09:00Hs 

Escolha da proposta mais vantajosa para a UFPI com aquisição de 
Material de consumo do Departamento de Odontologia e para o 
Campus Ministro Petrônio Portela, mediante Sistema de Registro 
de Preços, em regime de empreitada por preço unitário conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência do Edital. 

16/2015 
30/04/2015 às 

10:00Hs 

Contratação de empresa especializada na prestação, de forma 
contínua, de serviços de apoio administrativo e atividades 
auxiliares, em regime de empreitada por preço unitário, a serem 
executados nas dependências dos Campi Univ. Min. Petrônio 
Portela, em Teresina e Professora Cinobelina Elvas, em Bom Jesus-
PI, bem como em outros imóveis que venham a ser ocupados por 
estes campi, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

18/2015 
29/04/2015 às 

09:00Hs 

Registro de preços de água mineral natural condicionada em 
garrafões de 20 litros, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

19/2015 
28/05/2015 às 

08:00 hs 

Registro de preços de Material Permanente para utilização no cons 
ultório Odontológico da Pró reitoria de assun to estudantis e 
comunitário do campus Ministro Petrônio Portela. 
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20/2015 
29/07/2015 às 

09:00Hs 
Aquisição de material de consumo para suprir o estoque do 
Almoxarifado central da UFPI. 

21/2015 
28/04/2015 às 

09:00Hs 

Aquisição de gêneros alimentícios (gêneros secos, materiais 
descartáveis e outros), para atender as necessidades de 
alimentação dos Restaurantes Universitários do Campus 
Universitário Ministro Petrônio Portela, em Teresina-PI, mediante 
Sistema de Registro de Preços, em regime de empreitada por preço 
unitário. 

22/2015 

 
28/07/2015 às 

09:00Hs 

 
Registro de preços de Aquisição de equipamentos para utilização 
nas aulas dos Cursos Técnico em Agropecuária, Enfermagem, 
Informática, Vigilância e Saúde do Colégio Técnico de Floriano, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

23/2015 
17/04/2015 às 

09:00Hs 
Registro de preços de material de consumo para uso no serviço 
odontológico da PRAEC. 

25/2015 

 
17/08/2015 às 

09:00Hs 

Registro de preços de Material Permanente para Campus 
Professora Cinobelina Elvas em Bom Jesus PI, da Universidade 
Federal do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

26/2015 
15/06/2015 às 

09:00Hs 

Registro de preços de Material Permanente e consumo para o HVU 
Hospital Veterinário Universitário e Centro de Ciências da Saúde, 
da Universidade Federal do Piauí. 

27/2015 
06/10/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para a aquisição de materiais consumo (Almoxar 
ifado) e de escritório da Universidade Federal do Piauí, conforme 
condições, quantidades e exi gências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

28/2015 
19/02/2016 às 

08:00 hs 

O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para a contratação de serviços de manutenç ão 
preventiva e corretiva, com fornecimento eve ntual de peças, de 
equipamentos odontológicos da Pró-Reitoria de assuntos 
Estudantis e Comunitários no serviço Odontológico da PRAEC, 
Campus Ministro Petrônio Portela, Teresina-PI, serviço 
Odontológico Campus Ministro Reis Veloso, Parnaíba - PI. Serviço 
Odontológico, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, Picos - 
PI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 
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31/2015 
28/08/2015 às 

09:30Hs 

Registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada em serviços de apoio a organização de eventos, em 
regime de empreitada por preço unitário, sob demanda, em 
âmbito dos Campi da Universidade Federal do Piauí e sede de 
municípios polo dos cursos de educação à distância atendidos pelo 
Centro de Educação Aberta e à Distância-CEAD, pertencentes a 
UFPI. 

32/2015 
19/06/2015 às 

09:00Hs 

Registro de preços de material permanente para equipar o Serviço 
Escola de Fisioterapia, laboratórios práticos-didáticos de ensino e 
demais setores da UFPI, mediante Sistema de Registro de Preços, 
em regime de empreitada por preço unitário, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

33/2015 
23/12/2015 às 

10:00Hs 

Registro de preços para eventual contratação de serviços de 
Fornecimento de Imagem de Satélite, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

34/2015 
22/06/2015 às 

09:00Hs 

Registro de preços para aquisição de material de consumo e 
permanente para equipar o Serviço Escola de Fisioterapia e Escola 
de Aplicação de Pedagogia (Brinquedoteca) e outras demandas de 
outros setores da UFPI 

36/2015 
04/03/2016 às 

08:00 hs 
Material de consum o para Hospital Veterinário Universitário HUV 
da Universidade Federal do Piauí -UFPI. 

37/2015 
16/06/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços de materiais, equipamentos e outros para equip 
ar o Hospital Universitário do Campus Professor a Cinobelina Elvas, 
de Bom Jesus - PI da UFPI, conforme condições, quantidades e 
exigências es tabelecidas no Edital e seus anexos. 

38/2015 
04/03/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de material de consumo 
(utensílios domésticos, limpeza e cozi nha) e permanentes para os 
Restaurantes Universitários da UFPI, conforme condições, 
quantidade s e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

39/2015 
26/11/2015 às 

10:00Hs 

Registro de preços de Material Permanente para aquisição de 
Geradores de Energia conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

41/2015 
09/07/2015 às 

10:00Hs 

Registro de preços para eventual contratação de serviços de 
Reprografia para atender demandas do Plano Nacional de 
Formação de Professores da educação Básica (PARFOR) FADEX e 
outros departamentos, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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42/2015 
25/11/2015 às 

10:00Hs 

Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais de 
consumo para laboratórios do curso de Engenharia de Pesca da 
UFPI. 

43/2015 

 
25/08/2015 às 

09:30Hs 

 

Registro de preços para aquisição de equipamentos e utensílios de 
cozinha para os Restaurantes Universitários dos Campus desta 
IFES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. 

44/2015 
24/07/2015 às 

09:00Hs 

 
Aquisição de Pintos de postura de 01 (um)dia, rações para aves de 
postura, vacinas, vermífugos e antibióticos para o Colégio Técnico 
de Teresina e Campus de Parnaíba-PI, pertencentes à UFPI, 
mediante Sistema de Registro de Preços, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 

45/2015 
21/09/2015 às 

09:30Hs 

Registro de preços para eventual contratação de serviços de 
manutenção predial, incluindo mão-de-obra e todo o material e 
equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, 
nas dependências do Campus da UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ (TERESINA), conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

46/2015 
29/10/2015 às 

10:00Hs 

Contratação de serviço de Hospedagem, alimentação e translado 
para alunos do PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO 
(PROCAMPO) em Teresina FADEX/UFPI, conforme condições, 
quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas 
pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), 
estabelecidas neste instrumento. 

47/2015 
23/07/2015 às 

09:00Hs 

Escolha da proposta mais vantajosa para a UFPI com aquisição de 
materiais de consumo: gêneros alimentícios, materiais gerais de 
limpeza e descartáveis e outros, para o Campus Professora 
Cinobelina Elvas, Bom Jesus - PI, mediante Sistema de Registro de 
Preços, em regime de empreitada por preço unitário, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 

48/2015 
25/11/2015 às 

10:00Hs 

 
Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços 
de administração e gerenciamento de frota, que viabilize a 
descentralização da manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos/automotores oficiais, além de reboque e fornecimento de 
peças, acessórios, componentes e materiais originais 
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recomendados pelo fabricante de acordo com as características de 
cada veículo incluindo a implantação e operação de sistema 
informatizado, via internet, para gestão da manutenção da frota da 
Universidade Federal do Piauí com fornecimento de peças e 
acessórios originais de reposição, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

49/2015 
20/05/2016 às 

08:00 hs 

O objeto da presen te licitação é a aquisição de material de consu 
mo (reagentes) e material permanente (container para lixo 
contaminado) para uso nas aulas prát icas em laboratório para os 
Campi da UNIVERSIDA DE FEDERAL DO PIAUÍ, mediante Sistema de 
Regist ro de Preços, conforme condições, quantidades, exigências 
e estimativas, inclusive as encaminh adas pelos órgãos e entidades 
participantes (qu ando for o caso), estabelecidas no Edital. 

50/2015 
13/05/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços de material de consumo para os laboratórios de 
Anatomia e laboratório de fisiologia (Cloridra to de cetamina, 
álcool etílico, esparadrapo e o utros) do Departamento de 
Morfofisiologia UFPI, conforme condições, quantidades e 
exigências e stabelecidas no Edital e seus anexos. 

51/2015 
15/09/2015 às 

09:00Hs 

 
Registro de preços para aquisição de materiais de consumo de 
apoio pedagógico (Réplica de crânio de animais e outros) para 
serem utilizados nos cursos do Procampo de Floriano através da 
FADEX Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino e 
Extensão/UFPI, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

54/2015 
05/02/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviço de despacho aduaneiro, em 
processos de exportação e importação bem como o desembaraço 
alfandegário de mercadorias importadas, inclusive aquelas 
recebidas em doação, em caráter definitivo ou não, com ou sem 
cobertura cambial, atuando em consonância com as disposições 
estabelecidas na legislação relativa a serviços de despachante 
aduaneiro, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

63/2015 
01/09/2015 às 

09:30Hs 
Registro de preços para eventual contratação de serviços de 
telefonia móvel (Serviço Móvel Pessoal SMP), e prestação de 
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serviço de internet móvel 3G/4G via modem USB , conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 

66/2015 
24/02/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de equipamento visando a reestr 
uturação do Laboratório de Topografia e Fotogra metria do Centro 
de Tecnologia da UFPI, para de senvolvimento das atividades 
acadêmicas dos cur sos de Engenharia Cartográfica e de 
Agrimensura , Engenharia Civil, Engenharia Agronômica, Enge 
nharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Arque ologia e 
Conservação de Arte Rupestre, conforme condições, quantidades 
e exigências estabeleci das no Edital e seus anexos. 

67/2015 
10/12/2015 às 

10:00Hs 

Registro de preços para eventual contratação de serviços empresa 
especializada em Serviços de Instalação e Substituição de 
Projetores Multimídia (com grande de proteção anti-furto). Os 
serviços serão executados nos campi de TERESINA, BOM JESUS, 
PICOS, FLORIANO e PARNAÍBA da UFPI, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

68/2015 
08/07/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preço para eventual contratação de manuntenção 
predia l, incluindo mão de obra e todo o material e eq uipamento 
necessario e adequado á execução dos serviços nas dependências 
do Campus da UNIVERSI DADE FEDERAL DO PIAUÍ (FLORIANO E 
BOM JESUS), c onforme condições, quantidades, exigências e es 
pecificações discriminadas nos projetos e demai s documentos 
anexos ao Edital. 

70/2015 
11/07/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para eventual contratação de serviços de manut 
enção predial, incluindo mão-de-obra e todo o m aterial e 
equipamentos necessários e adequados à execução dos serviços, 
nas dependências do Ca mpus da UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ (PARNAIBA E PICOS), conforme condições, quantidades e ex 
igências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

71/2015 
22/10/2015 às 

09:00Hs 

Registro de preços para aquisição de material permanente (Ar 
Condicionado tipo Split) para atender as necessidades da 
Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

72/2015 

 
03/11/2015 às 

10:00Hs 

 

Registro de preços de material de consumo para aquisição de 
material esportivo para atender as demandas dos jogos 
Universitário UFPI, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
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73/2015 
26/02/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços de gases especiais (com empréstimo gratuito do 
s cilindros naqueles locais onde não há equipam entos de 
propriedade da UFPI) e nitrogênio liqu ido, conforme condições, 
quantidades e exigênci as estabelecidas no Edital e seus anexos. 

80/2015 
04/03/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços de materiais permanentes, equipamentos para 
me dição de insalubridade, para Universidade Feder al do Piauí, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

81/2015 
06/11/2015 às 

09:30Hs 

Registro de preços para eventual contratação de Serviços 
especializados de leiloeiro, no exercício regular de sua profissão, 
para prestação de serviços referentes a guarda/armazenamento e 
venda de bens móveis inservíveis e semoventes, compreendendo 
a organização, divulgação e realização de leilões oficiais, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 

82/2015 
30/11/2015 às 

08:00 hs 

Contratação de emp resa especializada na prestação, de forma 
contí nua, de serviços de apoio administrativo, conse rvação, 
limpeza e atividades auxiliares, em reg ime de empreitada por 
preço unitário, conforme quantidades estimadas e especificações 
descrita s no Termo de Referência, a serem executados na s 
dependências do Campus Univ. Min. Petrônio Po rtela/PI, em 
Teresina/PI, bem como em outros im óveis que venham a ser 
ocupados por este Campus , conforme condições, quantidades e 
exigências 

86/2015 
05/11/2015 às 

08:00 hs 

Registro de preços para eventual contratação de Serviços Continua 
dos de Telefonia Celular (Serviço Móvel Pessoal SMP) e Prestação 
de Serviço de Internet Móve l 3G via Modem USB. 

87/2015 
26/11/2015 às 

10:00Hs 

Escolha da proposta mais vantajosa para a UFPI com aquisição de 
materiais de consumo: gêneros alimentícios, materiais gerais de 
limpeza e descartáveis e outros, para o Campus Ministro Reis 
Veloso, Parnaíba - PI, mediante Sistema de Registro de Preços, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
Termo. 

88/2015 
12/11/2015 às 

08:00 hs 

Materiais de consumo: gêneros alimentícios, materiais gerais de l 
impeza e descartáveis e outros, para os Campi S enador Helvídio 
Nunes de Barros Picos PI, Ami lcar Ferreira Sobral Floriano-PI, e 
lanches par a os colégios Técnicos de Teresina, Bom Jesus e 
Floriano - PI, 

mailto:cpl@ufpi.br
mailto:cpl@ufpi.br
mailto:cpl@ufpi.br


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO - CCL 

Campus Universitário Petrônio Portela – Bairro Ininga – 64.049-550 – Teresina-PI 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

UFPI – PRAD / DIRETORIA ADMINISTRATIVA - Coordenadoria  de Compras e Licitações - Campus Universitário Ministro Petrônio 

Portela, S/N – Ininga – cpl@ufpi.edu.br -  06.517.387/0001-34 – Fones (86) 3215-5924 – 64049-550 – Teresina-PI. 

 

89/2015 
24/03/2016 às 

08:00 hs 

O objeto da presen te licitação é o registro de preços visando a a 
quisição de materiais e equipamentos de laborat órios para os 
Campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme condições, 
quantidades e exigên cias estabelecidas no Edital e seus anexos. 

92/2015 
04/04/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para a eventual aquisição de materiais de cons 
umo, fardamento para eletricistas e pedreiros q ue prestam 
serviços de manutenção para os campi s de (TERESINA, PICOS, 
PARNAÍBA E FLORIANO) e p ara manipuladores de alimentos do RU 
de Teresin a, da Universidade Federal do Piauí. 

93/2015 
22/09/2016 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de medidores de energia elétric 
a e demais equipamentos multidisciplinar para o s campi da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, confo rme condições, 
quantidades e exigências estabel ecidas no Edital e seus anexos. 

95/2015 
25/11/2015 às 

08:00 hs 

Aquisição de materiais de consumo: gêneros alimentícios, materiai 
s gerais de limpeza e descartáveis e outros, pa ra os Campus 
Ministro Petrônio Portela Teresina - PI, mediante Sistema de 
Registro de Preços, conforme condições, quantidades e exigências 
es tabelecidas no Edital e seus anexos. 

96/2015 
07/03/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de equipamentos de produção 
aud iovisual com padrão broadcasting para televisão (processos de 
Registro, Captação, Edição, e Ex ibição dos conteúdos de áudio e 
vídeo) incluind o instalação, configuração, integração, e trein 
amento destinado a WEBTV - UFPI 

97/2015 
05/02/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de material de consumo (rações 
para animais, sementes e outros), para atender a demanda da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, con forme condições, 
quantidades e exigências estab elecidas no Edital e seus anexos. 

103/2015 
 

 21/01/2016 às 
08:00 hs 

Registro de preços para eventual contratação empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de veículos tipo 
VAN e CAMIONETA (novos, sem motoristas, sem combustíveis e 
quilometragem livre), para transporte de servidores, 
colaboradores e materiais da Universidade Federal do Piauí nos 
Campi Ministro Petrônio Portela (Teresina), Professora Cinobelina 
Elvas (Bom Jesus), Ministro Reis Veloso (Parnaíba), Senador 
Helvídio Nunes (Picos) e Amilcar Ferreira Sobral (Floriano) 

104/2015 
22/01/2016 ás 

08:00hs 

Registro de preços para eventual contratação de serviços de Segur 
o de Vida para discente, técnico administrativo e docente, 
conforme condições, quantidades e e xigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos . 
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105/2015 
05/02/2016 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para a Contratação de Serviços especializados 
de leiloeiro, no exercício regular de sua profi ssão, para prestação 
de serviços referentes a g uarda/armazenamento e venda de bens 
móveis inservíveis e semoventes, compreendendo a organização, 
divulgação e realização de leilões oficiais , conforme condições, 
quantidades, exigências e stabelecidas no Edital e seus anexos. 

107/2015 
08/01/2016 às 

08:00 hs 

Contratação de empresa especializada na prestação, de forma 
contínua, de serviços de apoio administrativo, conservação, 
limpeza e atividades auxiliares, em regime de empreitada por 
preço unitário, conforme quantidades estimadas e especificações 
descritas no Termo de Referência, a serem executados nas 
dependências do Campus Amilcar Ferreira Sobral, Colégio Técnico 
de Floriano - PI e Campus Ministro Petrônio Portela em Teresina - 
PI da UFPI, bem como em outros imóveis que venham a ser 
ocupados por este Campus. 

111/2015 
24/03/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de materiais, cilindros para 
armazenamento de gases e válvulas, que serão util izados em 
equipamentos de análise química, para atender a demanda dos 
Campi Ministro Petrônio Portela, Senador Helvídio Nunes de 
Barros e Pro fessora Cinobelina Elvas da UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PIAUÍ, conforme condições, quantidades e e xigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos . 
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