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Pregões Eletrônicos - Ano 2018 

Nº do Pregão 
Data/hora - 

Início do envio 
das propostas 

Objeto 

01/2018 
12/01/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços para contratação de empresa especializada em 
Serviço de detetização, no Campus Universitário Professora 
Cinobelina Elvas, na cidade de Bom Jesus-PI, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

02/2018 
26/01/2018 às 

08:00 hs 

 Registro de preços para contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço contínuo de Manutenção Preventiva, 
Corretiva e Preditiva da Rede Elétrica de Alta e Baixa Tensão, 
inclusive das subestações e cubículos de medição, e com 
fornecimento de materiais necessários à execução das ativid ades, 
para atender demandas do Campus Universitário Ministro Petrônio 
Portela, em Teresina/PI, conforme condições e exigências 
estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

03/2018 
29/01/2018 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de material de consumo para os 
laboratórios de pesquisa das Pós-Graduações da UFPI, com entrega 
parcelada, de acordo com a ne cessidade de consumo, tendo, no 
todo ou em part e, até a quantidade limite, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste E dital e seus anexos. 

04/2018 
05/02/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços de aquisição de material permanente para 
equip ar o Serviço Escola de Fisioterapia e os labora tórios do Curso 
de Fisioterapia do Campus Minis tro Reis Velloso, conforme 
condições, quantidad es e exigências estabelecidas neste Edital e 
se us anexos. 

05/2018 
15/02/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços para contratação de empresa especializada com 
vistas à prestação de serviço eventual de despa cho aduaneiro, 
bem como o desembaraço alfandegá rio de mercadorias 
importadas/exportadas, inclu sive aquelas recebidas em doação, 
em caráter de finitivo ou não, com ou sem cobertura cambial, 
incluindo transporte e logística nacional e int ernacional, atuando 
em consonância com as dispo sições estabelecidas na legislação 
relativa aos serviços de despachante aduaneiro. 

06/2018 
15/02/2018 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para a Contratação de serviços de manutenção 
p reventiva e atividades corretivas, com o fornec imento de peças 
para substituição (quando necessária), dos equipamentos do 
sistemas de emissão e transmissão dos equipamentos da Rádio FM 
Uni versitária da UFPI, englobando conserto e subst ituição de 
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componentes partes, instalação de pe ças e equipamentos, 
conforme condições, quantid ades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

07/2018 
26/02/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços de material de consumo para equipar o Serviço 
Escola de Fisioterapia e os laboratórios do cur so de Fisioterapia do 
Campus Ministro Reis Velloso de Parnaíba PI da UFPI, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

08/2018 
26/02/2018 às 

08:00 hs 
Registro de preços para aquisição de material de consumo para 
fom entar atividades de pesquisas de TCC dos cursos da UFPI. 

09/2018 
28/02/2018 às 

08:00 hs 

 Registro de Preços para a aquisição de materiais laboratoriais pa 
ra atender demandas de atividades de extensão e pesquisa da 
UFPI. 

10/2018 
28/02/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços de Aquisição de materiais permanentes 
diversos (entre utensílios domésticos, de escritório, de sala de aula, 
e outros) para atender demandas da UFPI, conforme condições, 
quantidades e exi gências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

11/2018 
28/02/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços de Aquisição de Equipamentos e demais 
materiai s permanentes para atender demandas da UFPI, co 
nforme condições, quantidades e exigências esta belecidas no 
Edital e seus anexos. 

12/2018 
12/03/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços para contratação de empresa especializada para 
ministrar curso de atualização (reciclagem) pa ra os vigilantes da 
ativa da Universidade Feder al do Piauí UFPI, tanto para o campus 
de Tere sina, como para os campis do interior, conforme condições, 
quantidades e exigências estabeleci das no Edital e seus anexos. 

13/2018 
14/03/2018 às 

08:00 hs 

Registro e preços para aquisição de equipamentos elétricos para 
fins de atender demandas da Universidade Federal do Piauí, 
conforme estabelecido no Edital e se us anexos. 

14/2018 
20/03/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO: 
ALIMEN TOS SECOS E ENLATADOS (açúcar, óleo, sal, macar rão, 
doce, condimentos, etc), MATERIAIS DESCART ÁVEIS, DE HIGIENE, 
LIMPEZA, E MATERIAIS DIVERSOS, e LANCHES, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anex os. 

15/2018 
09/04/2018 às 

08:00 hs 
Registro de preços para aquisição de medicamentos, fertilizantes, 
sementes, químicos, rações, material de consum o e mudas 
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frutíferas para tender demandas das F azendas Escolas da UFPI, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edita l e seus anexos. 

16/2018 
09/04/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de material de consumo e 
perman ente de tecnologia assistiva e mobiliário (itens de 
acessibilidade) para o Núcleo de Acessibilidade da UFPI para 
atender demandas de alunos e speciais, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

17/2018 
09/04/2018 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de material de consumo e 
perman ente de caráter inclusivo e de acessibilidade p ara a 
Biblioteca e Núcleo de Acessibilidade da UFPI (Leitor de código de 
barras, rotuladora br aille, dicionário de Libras e outros), conforme 
condições, quantidades e exigências estabeleci das no Edital e seus 
anexos. 

18/2018 
09/04/2018 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 condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

19/2018 
10/04/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de material permanente - 
equipameno de mergulho para viabilizar a realização d e aulas e 
pesquisas na área de arqueologia suba quática do Curso de 
Arqueologia e Conservação d e Arte Rupreste e cursos afins, 
conforme condiç ões, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

20/2018 
11/04/2018 às 

08:00 hs 
Contratação de seguro de veículos da UFPI. 

21/2018 
15/05/2018 às 

08:00 hs 

Aquisição de MATERIAIS PARA LOGÍSTICA E ESTRUTURAÇÃO DE 
ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E 
INTERNACIONALIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, ESPECIFICAMENTE 
PARA OS RESPECTIVOS PLANOS DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS 
ACADÊMICOS, CIENTÍFICOS, ADMINISTRATIVOS E MISSÕE S 
OFICIAIS por esta SCS/UFPI e seus quatro órgãos vinculados que 
atendem a TODOS OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ, em atividades de ensino, pesquisa, extensão, 
internacionalização e missões oficiais. 

22/2018 
23/05/2018 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para contratação de solução para impressão 
com fornecimento de equipamentos, sistema de geren ciamento 
de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos 
equipamentos com substituição de peças, componentes e 
materiais utilizados na manutenção, fornecimento dos 
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suprimentos para impressão e sistema de controle de cotas com 
aut enticação, de acordo com as especificações, con dições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos. 

23/2018 
13/06/2018 às 

08:00 hs 

Contratação de emp resa especializada em serviços de Assistência 
Técnica, com instalação, desinstalação, remoção, manutenção 
preventiva e corretiva em equipamentos laboratoriais 
pertencentes à UFPI, Campus (Teresina, Bom Jesus, Floriano Picos 
e Parnaíba) , incluindo aplicação de peças e acessórios nov os e 
originais, de acordo com os padrões de calibragem estabelecidos 
pela rede brasileira de calibração RBC, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital. 

24/2018 
13/06/2018 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de Materiais Esportivos para a 
realização dos jogos Universitário JUFPI/2018 e atender demanda 
dos campi avançados da Universidade Federal do Piauí, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

25/2018 
15/06/2018 às 

08:00 hs 

Aquisições de MATE RIAIS DE CONSUMO tipo GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLE O - GLP, para atender demandas da UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ, cujas especificações se encon tram descritas de 
forma clara e precisa na desc rição detalhada do material. 

26/2018 
19/06/2018 às 

08:00 hs 

Aquisição de Materiais de consumo para laboratórios de 
Entomologia da UFPI, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

27/2018 
19/06/2018 às 

08:00 hs 

 Registro de Preços para aquisição de materiais de consumo para 
instrumento musicais, conforme condições, quantid ades e 
exigências estabelecidas no Edital e seu s anexos. 

28/2018 
25/06/2018 às 

08:00 hs 
Aquisição de consumo para atender a Biotério Central da UFPI. 

29/2018 
06/07/2018 às 

08:00 hs 

O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual 
contratação de serviços de empresa especializada em serviços de 
apoio a organização de eventos, em regime de empreitada por 
preço unitário, sob demanda, em âmbito dos Campus da 
Universidade Federal do Piauí e sede de municípios pólo dos cursos 
de educação à distância atendidos p elo Centro de Educação Aberta 
e à Distância - CEAD, pertencentes a UFPI, conforme condições, q 
uantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

32/2018 
04/09/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços para eventual contratação de empresa 
especializada para a prestação de Serviços Continuado de 
Motorista, conforme Classificação Brasileira d e Ocupação CBO, do 
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Ministério do Trabalho e E mprego, sendo Motorista de veículo 
leve e pesad o, categoria mínima D ou E , para todos os C ampis da 
Universidade Federal do Piauí (cidades de Teresina-PI, Floriano-PI, 
Picos-PI, Bom Jes us-PI e Parnaíba-PI). 

34/2018 
11/09/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa par 
a a contratação de serviços de empresa especial izada na prestação 
de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e 
destinação final de resíduos sólidos, produzidos nos Campi da 
Universidade Federal do Piauí, conforme condições , quantidades 
e exigências estabelecidas no Edi tal e seus anexos. 

35/2018 
12/09/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de materiais de consumo (rações 
para animais e pintos) para fins de atender de mandas de diversos 
setores da UFPI nos campi de Bom Jesus, Floriano, Parnaíba, Picos 
e Teresin a, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

36/2018 
14/09/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços para Aquisição de material de expediente para 
a Divisão de Almoxarifado da Universidade Federal do Piauí, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexo s. 

37/2018 
28/09/2018 às 

08:00 hs 

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

38/2018 
28/09/2018 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de material escolar para unifor 
mes (camisas escolares/bolsa), conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

39/2018 
05/10/2018 às 

08:00 hs 

Aquisição de siste ma de climatização central por dutos, com 
equipamentos compressor inverter (multisplit) para a área 
esportiva e sistemas de climatização unit ária (split system inverter) 
para as demais áre as do Centro de Excelência em Badminton da 
UFPI com a devida instalação (completa) pela fornecedora do 
sistema, conforme condições, quantidades, exigências 
estabelecidas no edital e anexos . 

40/2018 
17/10/2018 às 

08:00 hs 

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 
especializada em serviços de manutenção preventiva e corretivas 
em equipamentos de cozinha industrial, tais como máquinas de 
lavar, equipamentos de armazenamentos, tipo câmaras frias, 
balcões térmicos, geladeiras e outros equipamentos de 
refrigeração, equipamentos eletroeletrônicos e de utilidades de 
cozinha, e equipamentos de cocção, incluindo aplicação de peças e 
acessórios novos. 
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41/2018 
22/10/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de materiais de consumo e 
perma nentes (animais, alimentos para animais, produtos 
agrícolas, pecuários, hidráulicos para irrig ação, medicamentos e 
demais insumos) para fins de atender demandas de diversos 
setores da UFPI nos campi de Bom Jesus, Floriano, Parnaíba, Pi cos 
e Teresina, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos 

42/2018 
23/10/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços de para aquisição de materiais permanentes (ga 
iolas, bebedouros, contensores, entre outros) e alguns materiais de 
consumo para fins de atender demanda do Biotério Setorial do 
Campus Senad or Helvídio Nunes de Barros e outros campi da U 
FPI, conforme condições, quantidades e exigênci as estabelecidas 
no Edital e seus anexos. 

44/2018 
08/11/2018 às 

08:00 hs 

Aquisição de material de consumo de limpeza e almoxarifado para 
u tilização no Programa de Educação a distância, MedioTec da Rede 
e-Tec Brasil vinculado a Colégios Técnicos da UFPI, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e s eus 
anexos. 

45/2018 
08/11/2018 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de material de consumo de 
mobiliário e eletrodomésticos, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

46/2018 
04/12/2018 às 

08:00 hs 

Contratação de ser viços de controle de pragas e vetores urbanos, 
compreendendo dedetização, desratização e descupinização que 
Compreendem: a eliminação e contr ole (inclusive com barreira 
química) de todas a s áreas internas e externas da Universidade Fed 
eral do Piauí nos Campus Ministro Petrônio Port ela (Teresina), 
Ministro Reis Veloso (Parnaíba) , Senador Helvídio Nunes (Picos), 
Amilcar Ferreira Sobral (Floriano/PI), Colégio Técnico de Teresina e 
Colégio Técnico de Floriano. 

47/2018 
17/12/2018 às 

08:00 hs 

Registro de preços para contratação de empresa especializada para 
fornecimento de switches de rede, software de gerenciamento 
centralizado e solução para redes sem fios, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

48/2018 
17/12/2018 às 

08:00 hs 

Contratação de emp resa especializada no fornecimento, sob 
demanda , de água mineral natural acondicionada em garrafas de 
20 (vinte) litros, em comodato, classif icada segundo o código de 
águas minerais como potável, mineralizada, não gaseificada. 

49/2018 
20/12/2018 às 

08:00 hs 
Registro de preços para aquisição de materiais: Nitrogênio Líquid 
o, bem como Botijão Criogênico que serão utilizados em 
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equipamentos de análise química, para a tender a demanda dos 
Campi Ministro Petrônio Po rtela, Senador Helvídio Nunes de 
Barros, Amilcar Ferreira Sobral, Ministro Rei Veloso e Professora 
Cinobelina Elvas da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, conforme 
condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas 
neste instrumento. 

50/2018 
20/12/2018 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de tanques de conservação de 
corpos (cadáver), conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 
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