
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. 

 

Pregões Eletrônicos - Ano 2017 

Nº do Pregão 
Data/hora - 

Início do envio 
das propostas 

Objeto 

 
01/2017 

 

06/01/2017 às 
08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de materiais de consumo: alimen 
tos secos e enlatados (açúcar, óleo, sal, macarrão, doce, 
condimentos, etc), materiais descartáveis, de higiene, limpeza e 
outros, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

02/2017 
06/01/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para eventual contratação de serviços de 
empresa especializada em serviços de apoio a organiz ação de 
eventos, em regime de empreitada por pr eço unitário, sob 
demanda, em âmbito dos Campus da Universidade Federal do Piauí 
e sede de mun icípios pólo dos cursos de educação à distância 
atendidos pelo Centro de Educação Aberta e à Distância - CEAD, 
pertencentes a UFPI, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

03/2017 
10/01/2017 às 

08:00 hs 

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. 

04/2017 
10/01/2017 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 no Edital e seus anexos. 

 

 

05/2017 
21/03/2017 às 

08:00 hs 

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços 
de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 
veículos ÔNIBUS (quilometragem com franquia 3.000 km/mês com 
motorista e combustível), para transporte de servidores, 
colaboradores, corpo acadêmico e materiais da Universidade 
Federal do Piauí nos Campi Ministro Petrônio Portela (Teresina), 
Professora Cinobelina Elvas (Bom Jesus), Ministro Reis Veloso 
(Parnaíba), Senador Helvidio Nunes (Picos), Amilcar Ferreira Sobral 
(Floriano). 
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06/2017 
24/02/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para a aquisição de utensílios domésticos e 
equipamentos para Restaurantes Universitários e demais setores 
da UFPI, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

07/2017 
14/03/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de seguro de vida para estagiários, bolsistas, 
discentes, docentes e técnicos administrativos. 

08/2017 
29/03/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços de Material de Consumo, medicamentos, 
instrume ntos agrícolas, produtos agrícolas, reagentes, macacões e 
instrumentos laboratoriais, para a U niversidade Federal do Piauí, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

10/2017 
11/04/2017 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de reagentes de uso cotidiano 
para manutenção das atividades básicas dos laboratórios didáticos 
da Universidade Federal do Piauí, conforme especificações, 
condições, quanti dades e exigências estabelecidas no instrumento, 
pelo período de 12 meses. 

12/2017 
25/04/2017 às 

08:00 hs 

Registro e preços para aquisição de materiais de consumo 
(alimentos para animais, produtos agrícolas, pecuários, hidráulicos 
para irrigação, medicamentos e demais Insumos) para fins de 
atender demandas de d iversos setores da Universidade Federal do 
Piau í nos campi de BOM JESUS, FLORIANO, PARNAÍBA, PICOS e 
TERESINA, conforme estabelecido no Edita l e seus anexos. 

13/2017 
08/05/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços de materiais para Laboratório de Simulação de 
Sistemas de Produção, Laboratório de Design e Projeto do Produto 
e Laboratório de Tempos e Mov imento do curso de Engenharia de 
Produção do Ce ntro de Tecnologia e para o Departamento de 
Construção Civil e Arquitetura da UFPI e outros equipamentos e 
materiais multidisciplinares, conf orme condições, quantidades e 
exigências estabe lecidas no Edital e seus anexos. 

14/2017 
11/05/2017 às 

08:00 hs 

Aquisição de equip amentos de infraestrutura tecnológica para 
cone ctividade, com suporte técnico e treinamento, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

15/2017 
25/10/2017 às 

08:00 hs 

Contratação de ser viços de empresa apta à prestação de serviços d 
e administração e gerenciamento informatizado d e abastecimento 
de combustíveis em veículos ofi ciais, tratores, máquinas roçadeiras 
e grupos d e geradores pertencentes aos Campi da Universidade 
Federal do Piauí nos Campi Ministro Petrôni o Portela(Teresina), 
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Professora Cinobelina Elva s(Bom Jesus), Ministro Reis Veloso 
(Parnaíba), Senador Helvídio Nunes (Picos), Amílcar Ferreira Sobral 
(Floriano/PI), Colégio Técnico de Floriano 

16/2017 
12/06/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de MOBILIÁRIOS, 
ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICOS e UTENSÍLIOS 
DOMÉSTICOS p ara suprir demanda de setores diversos e campi da 
Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quantidades e 
exigências, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

17/2017 
06/06/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para Contratação de serviços de Hospedagem e 
a limentação para alunos do LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO 
CAMPO (LEDOC) no Campus Ministro Petrônio Portela, Teresina-PI, 
conforme condições, qua ntidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

18/2017 
07/06/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para eventual contratação de Serviços especial 
izados de leiloeiro, no exercício regular de sua profissão, para 
prestação de serviços referen tes a guarda/armazenamento e 
venda de bens móveis inservíveis e semoventes, compreendendo a 
organização, divulgação e realização de leilões o ficiais, conforme 
condições, quantidades e exig ências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

19/2017 
12/06/2017 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de material de consumo odontoló 
gico para os campi da Universidade Federal do P iauí e Colégios 
Técnicos, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

20/2017 
01/08/2017 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de material de consumo 
(expediente) e papelaria para Almoxarifado da UFPI e d emais 
campi, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. 

21/2017 
12/07/2017 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de material esportivo para Jogos 
Universitários da UFPI, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

22/2017 
13/07/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para eventual Contratação de Serviços de 
Arbitragem esportiva, diversas modalidades para os jogos 
universitários UFPI JUFPI/2017, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
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23/2017 
03/08/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de cilindros e gases especiais , 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

24/2017 
07/08/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preço para aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO tipo 
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÔLEO GLP, para atender as demandas da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme condições, 
quantidades e exigências estabe lecidas no Edital e seus anexos. 

25/2017 
14/08/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para a aquisição de formulário para diploma para 
atender as demandas da UFPI, conforme condiç ões, quantidades e 
exigências, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no E dital e seus anexos. 

26/2017 
31/08/2017 às 

08:00 hs 
Registro de preços para Contratação de empresa especializada em 
S erviços de instalação e substituição de Datashow. 

27/2017 
06/09/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços de MATERIAIS DE CONSUMO: ALIMENTOS 
PERECÍVEIS (suco de fruta - concentrado), bem como descartáveis e 
outros (de utilização em cozinhas industriais), cujas especificações 
se encontram desc ritas de forma clara e precisa na descrição 
detalhada do material, conforme condições, quantid ades de 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

28/2017 
14/09/2017 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para eventual aquisição de materiais gráficos, 
(banner, placas de outdoor, além de outros mat eriais gráficos), 
conforme especificação e quantidades exigidas no Edital e seus 
anexos. 

29/2017 
25/09/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de água mineral natural acondic 
ionada em garrafões de 20 (vinte) litros, para atender demandas da 
UFPI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
no Edital e seus anexos. 

30/2017 
11/10/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO: 
ALIMENTOS PERECÍVEIS (Carnes diversas, frutas, legume s e 
verduras, frios, pães, ovos) e SECOS ENSACADOS: Grão (arroz e 
feijões) e Farinha, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

31/2017 
13/10/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preço para aquisição de TESTES PSICOLÓGICOS para 
aten der demandas do SEP do Campus Universitário Ministro Reis 
Veloso, em Parnaíba-PI, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
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32/2017 
27/10/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO tipo 
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, para atender de mandas da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, cujas especificações se 
encontram descritas de forma clara e precisa na descrição 
detalhada do material, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

33/2017 
06/11/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preço para aquisição de condicionadores de ar split para 
atender as necessidades da UFPI, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

34/2017 
08/11/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de Equipamentos de Proteção 
Individual EPI's para Brigada de Incêndios a ser instalada no Campus 
Ministro Petrônio Portela da UFPI, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

35/2017 
28/12/2017 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de equipamentos e materiais para 
Bibliotecas da UFPI (leitor optico, mini-impressora térmica, bobina 
de papel e outros), conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

36/2017 
28/12/2017 às 

08:00 hs 

Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPIs, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos. 
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