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Pregões Eletrônicos - Ano 2019 

Nº do Pregão 
Data/hora - 

Início do envio 
das propostas 

Objeto 

01/2019 
22/01/2019 às 

08:00 hs 

Aquisição de materiais de consumo (assadeiras, colheres, copos, 
panela, entre outros) para fins de atender demandas dos 
Laboratórios do Curso de Nutrição do Ca mpus Senador Helvídio 
Nunes de Barros - CSHNB, conforme condições, quantidades, 
exigências e e stimativas, estabelecidas neste instrumento. 

02/2019 
30/01/2019 às 

08:00 hs 

A presente licitação tem como objeto materiais de consumo: 
alimen tos perecíveis (Carnes diversas, frutas, legumes e verduras, 
frios, pães, ovos) e secos ensaca dos: Grãos (arroz e feijões) e 
farinha, cujas e specificações encontram-se descritas de forma c 
lara e precisa na descrição detalhada do materi al. 

03/2019 
12/03/2019 às 

08:00 hs 

É o registro de pr eços para aquisição de materiais permanentes 
laboratoriais para fins de atender demandas de diversos setores da 
UFPI nos campi de Teresina, Bom Jesus, Floriano, Parnaíba e Picos, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecid as neste 
Edital e seus anexos. 

04/2019 
20/03/2019 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de ração para animais, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

05/2019 
08/04/2019 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção 
preventiva e corretiva em condic ionadores de ar (tipos split e 
janela) que compõem os Sistemas de Climatização pertencentes à 
Universidade Federal do Piauí, incluindo materi ais de limpeza, 
reposição de peças e acessórios, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

06/2019 
29/03/2019 às 

08:30 hs 

Registro de Preços para aquisição de materiais para procedimentos 
laboratoriais para fins de atender as demandas dos Laboratórios 
Multidisciplinares do Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, 
conforme cond ições, quantidades, exigências e estimativas es 
tabelecidas no Termo de Referencia. 

07/2019 
01/04/2019 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para a escolha da proposta mais vantajosa para 
a contratação de serviços de empresa especializada na prestação 
de serviços contínuos de forn ecimento periódicos de modo a 
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atender às necessidades dos Campi da UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PIAUÍ, conforme condições, quantidades e exigênci as 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

 08/2019 
 08/04/2019 às 

08:00 hs 
 

Registro de preços para aquisição de materiais de consumo (alimen 
tos para animais, produtos agrícolas, pecuários , hidráulicos para 
irrigação, medicamentos e de mais insumos), Equipamentos de 
Informática e Materiais Permanentes, para fins de atender deman 
das de diversos setores da UFPI nos campi de Bom Jesus, Floriano, 
Parnaíba, Picos e Teresina, conforme condições, quantidades, 
exigências e e stimativas, estabelecidas neste instrumento. 

 09/2019 
05/04/2019 às 

08:00 hs 

Aquisição de material permanente para fins de atender demandas 
de diversas disciplinas do Departamento de Biofís ica e Fisiologia 
do Centro de Ciências da Saúde (CCS) do Campus Ministro Petrônio 
Portela - UFPI. 

10/2019 
22/04/2019 às 

08:00 hs 
Aquisição de ferramentas, utensílios e outros materiais de 
consumo. 

11/2019 
 15/04/2019 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de tanques para a conservação 
de cadáveres humanos em formol e glicerina para fins de 
atividades de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e 
extensão, no Departamento de Morfologia do Centro de Ciências 
da Saúde d a UFPI no Campus de Teresina. 

12/2019 
 26/04/2019 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de material permanente para ate 
nder cursos de Centro de Ciências Agrárias (ensiladeira e conjunto 
radiológico de imagem), con forme condições, quantidades e 
exigências estab elecidas no Edital e seus anexos. 

13/2019 
 22/04/2019 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para aquisição de material de consumo e equipa 
mentos laboratórios diversos (de medicina, de nutrição, de 
enfermagem, de biologia, de odontol ogia e de fitotecnia) para os 
Campi desta IFES, conforme condições, quantidades, exigências e 
estimativas, estabelecidas no edital. 

14/2019 
17/05/2019 às 

08:00 hs 

É a escolha da pro posta mais vantajosa para a contratação eventua 
l de serviços de empresa especializada em servi ços de apoio a 
organização de eventos, em regi me de empreitada por preço 
unitário, sob demand a, em âmbito dos Campi da Universidade 
Federal do Piauí e sede de municípios pólo dos cursos de educação 
à distância atendidos pelo Centro de Educação Aberta e à Distância 
- CEAD, pertenc entes a UFPI, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital 
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15/2019 
30/05/2019 às 

08:00 hs 

Contratação de emp resa especializada na prestação se serviço de 
manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de 
peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra, na forma 
estabelecida nas planilh as de serviços e insumos diversos descritos 
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice s da Construção 
Civil - SINAPI, para Universida de Federal do Piauí, Campus: 
Teresina, Parnaíba , Picos, Floriano e Bom Jesus (PI). 

16/2019 
10/06/2019 às 

08:00 hs 

Registro de preços para a contratação de serviços de manutenção 
p reventiva e atividades corretivas dos equipamentos da Gráfica 
Universitária da UFPI, englobando conserto e substituição de 
componentes partes , instalação de peças e equipamentos, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativa s 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

17/2019 
17/06/2019 às 

08:00 hs 

Aquisição de cilin dros e gases especiais, bem como, a aquisição d 
e Nitrogênio líquido e Cilindros para armazenam ento de gases, 
reguladores de pressão, de fluxo e válvulas, que serão utilizados 
em equipament os de análise química, para atender a demanda d 
os Campi da UFPI, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus a nexos. 

18/2019 
05/07/2019 às 

08:00 hs 

Registro de preços para aquisição de materiais: Nitrogênio Líquid 
o, bem como Botijão Criogênico que serão utiliz ados em 
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, exigê ncias e estimativas, estabelecidas no 
Edital e anexos. 

19/2019 
21/06/2019 às 

08:00 hs 

Registro de Preços contratação de serviços de prestação de 
serviços com disponibilização de mão de obra (cozinhe iro, auxiliar 
de cozinha, almoxarife e auxiliar de almoxarife), em regime de 
dedicação exclusi va para atender necessidades dos Restaurantes 
Universitários dos campi da Universidade Federal do Piauí (UFPI) e 
de Universidade Federal do D elta do Parnaíba (UFDPar), conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Ed ital e 
seus anexos. 

20/2019 
04/07/2019 às 

08:00 hs 

Registro de preços de Material de Consumo Medicamento do 
Hospital Universitário Veterinário - HUV de Bom Jesus - UFPI 
conforme condições, quantidades e exigênci as estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

21/2019 
26/06/2019 às 

08:00 hs 
Aquisição de material de expediente para a Divisão de Almoxarifad 
o da Universidade Federal do Piauí. 
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22/2019 
31/07/2019 às 

08:00 hs 

 Sistema de Registr o de preço para a contratação de materiais de 
consumo: alimentos secos e enlatados (açúcar, óleo, sal, macarrão, 
doce, condimentos, etc), mat eriais descartáveis, de higiene, 
limpeza, e out ros, cujas especificações se encontram descrita s de 
forma clara e precisa na descrição detalha da conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

23/2019 
02/08/2019 às 

08:00 hs 

Registro de preços para a aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO 
tipo GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, para atender demandas 
da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, cuja s 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. 

24/2019 
29/08/2019 às 

08:00 hs 

Registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa para 
a contratação de serviços de fornecimento de s erviço de acesso à 
internet, com fornecimento e instalação de roteador, 
gerenciamento pro-ativ o com portal via WEB, contando ainda com 
segurança contra ataques do tipo DDoS, conforme condi ções, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

26/2019 
25/10/2019 às 

08:30 hs 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças 
(incluso fornecimento de materiais) , atendimentos emergenciais e 
regularização às normas e legislações pertinentes, em plataforma 
s elevatórias e elevadores da Universidade Federal do Piauí 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
instrumento e se us anexos. 

27/2019 
23/09/2019 às 

08:00 hs 

Registro de Preço para aquisição de material permanente para as 
C línicas Odontológicas do Curso Odontológicas e ao Curso de 
Odontologia, e demais setores afins da UFPI, conforme condições 
quantidades e exig ências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

28/2019 
16/09/2019 às 

08:00 hs 

 Registro de preços para aquisição de carimbos para atender as 
dem andas da Universidade Federal do Piauí nos Camp i de 
Teresina, Bom Jesus, Floriano, Picos e Parnaíba, de acordo com as 
especificações, conform e condições, quantidades e exigências 
estabelec idas neste instrumento. 

29/2019 
10/10/2019 às 

08:30 hs 

Registro de Preços para aquisição de equipamentos de cozinha 
para os Restaurantes Universitários dos campi desta IFES, 
conforme condições, quantidades, exigênc ias e estimativas, 
estabelecidas no Edital. 
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31/2019 
22/10/2019 às 

08:00 hs 

 Registro de Preços para a contratação de empresa especializada 
na prestação, de forma contínua, de serviços de a poio 
administrativo e serviços auxiliares, com fornecimento de todos os 
materiais de consumo e equipamentos necessários, conforme 
quantidades estimadas e especificações descritas neste Ter mo de 
Referência, a serem executados nas depend ências da 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI, bem co mo em outros imóveis 
que venham a ser ocupados por esta IES. 

32/2019 
25/10/2019 às 

08:00 hs 

Contratação de pre stação de serviços contínuos de coleta, 
transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos 
especiais, produzidos nos Campi da Universidade Federal do Piauí, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas. 

33/2019 
24/10/2019 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na 
prestação, de forma contínua, de serviços de a poio administrativo 
e serviços auxiliares, em regime de empreitada por preço unitário, 
com for necimento de todos os materiais de consumo e eq 
uipamentos necessários, a serem executados nas dependências da 
Universidade Federal do Delta do Parnaíba localizada em parnaíba 
- PI, conform e condições quantidades e exigências estabeleci das 
no Edital e seus anexos. 

35/2019 
25/10/2019 às 

08:00 hs 

Contratação de serviços de coleta, transporte e destinação final 
adequada de resíduos comum para atender às necessidades da 
Universidade Federal do Piauí (UFPI ), em seu Campus Ministro 
Petrônio Portella, em Teresina, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Edital. 
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