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Pregões Eletrônicos - Ano 2020 

Nº do Pregão 
Data/hora - 

Início do envio 
das propostas 

Objeto 

01/2020 
07/01/2020 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na 
prestação, de forma contínua, de serviços de conservação, limpeza 
e atividades auxiliares, a serem executados nas dependências do 
Campus Universitário Amílcar Ferreira Sobral e Colégio Técnico de 
Floriano, bem como em outros imóveis que venham a ser ocupados 
por esta IES, conforme condições, quantidades e exigências 
estabeleci das neste Edital. 

02/2020 
24/01/2020 às 

08:00 hs 

Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviço continuado de vigia e vigilância patrimonial 
armada e desarmada nos Campi da Universidade Federal do Piaui - 
UFPI, que compreenderá, além da mão de obra e dos uniformes, o 
emprego de todos os equipamentos, ferrame ntas e EPI's, 
necessários a execução do serviço , conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital. 

03/2020 
03/04/2020 às 

08:30 hs 

Registro de Preços para compra de materiais de Consumo - ração 
animal e adubos químicos para atender demandas da UFPI no ano 
de 2020. 

04/2020 
15/04/2020 às 

08:30 hs 

Registro de preços para aquisição de materiais de limpeza para 
suprir as necessidades de todos os setores da Uni versidade Federal 
do Piauí (sede e campi), conforme condições, quantidades e 
exigências estabe lecidas neste instrumento. 

05/2020 
27/04/2020 às 

08:30 hs 

A presente licitação tem como objeto MATERIAIS DE CONSUMO: 
ALIMENTOS PERECÍVEIS(carnes diversas, frutas, legumes , frios, 
pães, ovos) e SECOS ENSACADOS: Grãos (arroz e feijões) e Farinha, 
e alimentos para LANCHES, cujas especificações se encontram 
descritas de forma clara e precisa na descrição detalhada do 
material. 

06/2020 
06/05/2020 às 

08:30 hs 

Aquisição de insumos e materiais para uso nas atividades de 
produção da GRÁFICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ - 
GRAFUFPI, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital e anexos. 

07/2020 
20/05/2020 às 

08:30 hs 
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais 
vantajosa para a aquisição de material de expediente 
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/almoxarifado e de água mineral, baseada no PGC 2020, para suprir 
as necessidades de todos os setores da Universidade Federal do 
Piauí (sede e campi), conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

08/2020 
29/05/2020 às 

08:30 hs 

Registro de Preços para fornecimento de materiais bibliográficos 
nacionais visando atender as demandas da Universidade Federal 
do Piauí e órgãos participantes , conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 

09/2020 
02/06/2020 às 

08:00 hs 

Aquisição de Materiais de Agropecuária para atender demandas do 
Colégio Técnico de Bom Jesus/UFPI e aos Campi da UFPI, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

10/2020 
05/06/2020 às 

08:00 hs 

Aquisição de material de consumo (rações para animais, produtos 
de higienização e material de reposição), para atender a demanda 
dos Biotérios pertencentes a UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ, 
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, 
inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes 
(quando for o caso), estabelecidas no edital e anexos. 

11/2020 
13/07/2020 às 

08:00 hs 

Registro de preços para a contratação de empresa especializada na 
prestação dos serviços de limpeza, conservação e higienização, 
com fornecimento de mão de obra uniformizada, material de 
consumo e todos os equipamentos necessários à execução dos 
serviços, para a Universidade Federal do Piauí, no Campus Ministro 
Petrônio Portela, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Edital e seus anexos. 

12/2020 
16/10/2020 às 

08:00 hs 

Registro de Preço para a contratação de empresa especializada na 
prestação, de forma contínua, de serviços de ap oio administrativo 
e auxiliares, com fornecimen to de todos os materiais de consumo 
e equipamen tos necessários, a serem executados nas dependê 
ncias do CAMPUS PROFESSORA CINOBELINA ELVAS, bem como em 
outros imóveis que venham a ser ocupa dos por este Campus, 
conforme condições, quanti dades e exigências estabelecidas no 
Edital e seus anexos. 

13/2020 
23/12/2020 às 

08:00 hs 

Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO tipo GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO - GLP, para atender demandas da UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ e UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO 
PARNAÍBA, conforme condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no edital. 

14/2020 
30/12/2020 às 

08:00 hs 
É a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 
equipamentos de proteção individual para ação preventiva contra 
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o vírus COVID-19, haja vista as cara cterísticas de sua propagação e 
do risco de contágio e a necessidade de trabalhos presenciais 
indispensáveis, para fins de enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus, causador da COVID-19, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Edital. 
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