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Pregões Eletrônicos - Ano 2016 

Nº do Pregão 
Data/hora - 

Início do envio 
das propostas 

Objeto 

01/2016 
25/01/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços de matérias para estoque do Almoxarifado da 
UFPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. 

02/2016 
22/04/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para eventual contratação de serviços de 
SEGURO TOTAL para veículos da frota oficial da Universidade 
Federal do Piauí, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

03/2016 
09/12/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para a aquisição de materiais gráficos para o 
Campus Ministro Petrônio Portela, da UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 

04/2016 
04/03/2016 às 

08:30 hs 

Registro de preços para a aquisição de material elétrico e materi al 
para manutenção predial para atender demandas da PREUNI e os 
campi de Teresina, Parnaíba, Bom Jesus, Picos e Floriano, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

05/2016 
07/03/2016 às 

08:30 hs 

Registro de preços para eventual contratação de serviços de 
locação de veículos tipo CAMIONETA CABINE DUPLA, VAN, ÔNIBUS 
E MICRO-ÔNIBUS incluindo motoristas de vidamente habilitados, 
combustível, seguro dos veículos, sem franquia de quilometragem, 
para t ransporte de professores e colaboradores do Cen tro de 
Educação Aberta e a Distância (CEAD) e demais setores da 
Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quantidades e 
exigências. 

06/2016 
24/02/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços reprográficos com instalação 
nas dependências do Centro de Educa ção Aberta e a Distância 
(CEAD) e nos demais Ce ntros de Ensino da Universidade Federal do 
Piau í, de pelo menos 02 (duas) máquinas fotocopiado ras de sua 
propriedade, NOVAS ou SEMI-NOVAS, incluindo insumos e 
operador, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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07/2016 
22/04/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para eventual contratação de serviços de empre 
sa especializada na prestação de serviços em re dação e revisão de 
relatório descritivo de patente e assessoria em contratos de 
transferência e/ou valoração de tecnologias, para atender dem 
andas do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia da 
Universidade Federal do Piauí, co nforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital. 

09/2016 
09/12/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços de material de consumo para a quisição de 
material esportivo para atender as demandas dos jogos 
Universitário UFPI, conforme condições, quantidades e exigências 
estabeleci das no Edital e seus anexos. 

10/2016 
19/12/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de gás liquefeito de petróleo, 
para atender demandas da UNIVERSIDADE FEDERAL D O PIAUÍ, para 
o Campus Professora Cinobelina Elvas, em Bom Jesus PI e Colégio 
Técnico de Bom Jesus e demais setores da UFPI quando da 
conveniência da Administração. 

11/2016 
25/04/2016 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para contratação de empresa especializada na p 
restação de serviços de Assessoria Técnica de C aptação de Recursos 
financeiros junto a Organis mos Nacionais e Internacionais em 
Brasília-DF, para atendimento de Programas Institucionais e 
Projetos da UFPI em Brasília-DF. 

12/2016 
20/04/2016 às 

08:00 hs 

Contratação de empresa especializada em prestação de Serviço 
Tele fônico Comutado (STFC), modalidade local (fixo- fixo e fixo 
móvel) e longa distância Nacional, com uso de tecnologia virtual ou 
físico ou anal ógica ou fibra ótica (a critério da operadora) ou outra 
similar, para atender às necessidades de telecomunicações dos 
Campi Universidade Federal do Piauí (nos campi das cidades de 
Teresina-PI, Picos-PI, Parnaíba-PI, Floriano-PI, Bom Jesus-PI, 
conforme condições, quantidades e exigências 

13/2016 
24/05/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para eventual contratação de serviços de Plota 
gem e Reprografia Preuni-UFPI, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no E dital e seus anexos. 

14/2016 
28/04/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para a aquisição de Pneus e Câmaras de ar para 
motocicletas oficiais e acessórios (capota, protetor de caçamba e 
película) para automóvel Caminhonete L200 da Universidade 
Federal do Piau í, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

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. 

 

15/2016 
20/04/2016 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de materiais para uso em transp 
ortes aquaviários, conforme condições, quantida des e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

16/2016 
06/10/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de água mineral natural acondic 
ionada em garrafões de 20 (vinte) litros, class ificada segundo o 
código de águas minerais como potável, mineralizada, não 
gaseificada, fornecida por empresa especializada, aquisição sob 
demanda, conforme condições, quantidades e e xigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos . 

17/2016 
16/05/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de equipamentos laboratoriais p 
ara atender demandas do curso de Engenharia Florestal e cursos 
afins e demais demandas da UFPI, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

18/2016 
15/08/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de aquisição de gases GLPs, para 
atender demandas da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (Teresina-
PI, Picos-PI, Bom Jesus-PI, Par naíba-PI e Floriano-PI), conforme 
condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

19/2016 
05/07/2016 às 

08:00 hs 

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços 
de Instalação e Manutenção da Infraestrutura d e Tecnologia da 
Informação, contemplando a Rede Lógica e Óptica. Os serviços 
serão executados nos campus de TERESINA, BOM JESUS,PICOS, 
FLORIANO e PARNAÍBA, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus ane xos. 

20/2016 
05/07/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de material de consumo para 
suprir o Serviço Odontológico da PRAEC para com suas atividades, 
conforme especificação no Edital e seus anexo. 

21/2016 
11/07/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de materiais de consumo tipo 
gêneros alimentícios, materiais gerais de higiene e limpeza, 
descartáveis e outros para atender demanda desta Universidade 
Federal do Piauí, conforme condições estabelecidas no Edital e seus 
anexo. 

22/2016 
09/09/2016 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo e 
permanentes para atender demandas do PROEXT e da UFPI quanto 
à avaliação de exercício físico e estratégia nutricional, conforme 
condições, quantidades e exigências no Edital e seus anexo. 

23/2016 
25/07/2016 às 

08:00 hs 
Contratação de ser viços de empresa especializada na prestação, de 
forma contínua, de serviços de conservação, limpeza e atividades 
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auxiliares, em regime de empreitada por preço unitário, conforme 
quantidade s estimadas e especificações descritas no Termo de 
Referência, a serem executados nas dependên cias do Campus 
Ministro Petrônio Portela/PI, em Teresina/PI,da UFPI, conforme 
condições, quan tidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

24/2016 
09/09/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços de para aquisição de Ração, Medicamentos e Ins 
umos para fins de atender demandas da Universidade Federal do 
Piauí, conforme condições, quant idades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. 

25/2016 
25/08/2016 às 

08:00 hs 

Contratação de ser viços de empresa especializada na prestação, de 
forma contínua, de serviços de apoio administrativo, manutenção e 
serviços auxiliares, em regime de empreitada por preço unitário, 
conforme quantidades estimadas e especificações descrit as no 
Termo de Referência, a serem executados n as dependências do 
Campus Ministro Petrônio Portela/PI, em Teresina/PI, da UFPI, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

27/2016 
29/08/2016 às 

08:00 hs 

Aquisição de aparelho de ar- condicionado tipo split, com etiquet a 
energética, visando atender os Campi de Teres ina, Parnaíba, Bom 
Jesus, Picos e Floriano da U niversidade Federal do Piauí e órgãos 
participa ntes, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

28/2016 
09/02/2017 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para fornecimento de acervo bibliográfico para 
atender as necessidades da Universidade Federa l do Piauí e órgãos 
participantes, conforme con dições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

29/2016 
13/09/2016 às 

08:00 hs 

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de locação de veículos, para 
transporte de servidores, colaboradores, corpo acadêmico e 
materiais da U niversidade Federal do Piauí nos Campi Ministro 
Petrônio Portela (Teresina), Professora Cinobelina Elvas (Bom 
Jesus), Ministro Reis Veloso (Parnaíba), Senador Helvidio Nunes 
(Picos), Amilc ar Ferreira Sobral (Floriano/PI), Colégio Técnico de 
Floriano e Colégio Técnico de Bom Jesus. 

30/2016 
14/09/2016 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de materiais e equipamentos par 
a marcação, rastreamento e controle do plantel de animais 
silvestres da UFPI, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
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31/2016 
29/09/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de extintores de incêndio (bem 
com a manutenção e instalação do mesmo,incluindo recarga e 
fornecimento de peças de reposição), exaustores e máquina de 
corte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
n o Edital e seus anexos. 

32/2016 
05/10/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de materiais de consumo: alimen 
tos perecíveis (carnes diversas, frutas, verduras e legumes, frios, 
pães, ovos, sucos) e grãos secos ensacados (arroz, feijão e farinha). 

33/2016 
05/10/2016 às 

08:00 hs 

Registro de preços de aquisição de material permanente visando at 
ender demandas da Coordenação do Curso Musica e outros setores 
da Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

34/2016 
14/10/2016 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo para o 
curso de Moda, Design e Estilismo e demais seto res da 
Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quantidades, 
exigências e estimativas, estabelecidas no Edital e seus anexos. 

35/2016 
02/12/2016 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de equipamentos laboratoriais e 
material de consumo, suprimentos e matérias-primas 
farmacêuticas para a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme 
condições, quantidades e exi gências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

36/2016 
14/10/2016 às 

08:00 hs 

Aquisição de mater ial de consumo (reagentes químicos e outros) e 
vidrarias para uso em laboratórios multidisciplinares da 
Universidade Federal do Piauí e seus Campi, conforme condições, 
quantidades e exigên cias estabelecidas no Edital e seus anexos. 

37/2016 
19/04/2016 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para a contratação de solução de segurança, qu 
e possibilite a visibilidade e controle de tráfego, filtragem de 
conteúdo Web, prevenção contr a ameaças de redes modernas, 
filtro de dados, VPN e controle granular de banda de rede, compre 
endendo fornecimento de equipamento e software integrados, 
paliance; serviços de configuração, instalação, transferência de 
conhecimento, licenciamento, garantia de atualização e 
funcionamento, com suporte técnico. 
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