AVISO DE CREDENCIAMENTO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO)
CREDENCIAMENTO Nº 002/2017 – SEMEC/PMT
TERCEIRO RELANÇAMENTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-0932/2017 – SEMEC
Objeto: Constitui objeto do presente termo de referência credenciar Pessoa
Jurídica, devidamente registrada no CREA e/ou CAU, cujo objeto social
contemple atividades de Engenharia e/ou Arquitetura e/ou Agronomia, para a
prestação dos serviços técnicos profissionais, adiante descritos, em caráter
temporário, na Secretaria Municipal de Educação - SEMEC, de acordo com os
critérios, termos e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus
Anexos, que o integram e complementam, sempre que houver interesse
previamente manifestado pela Prefeitura Municipal de Teresina-PMT, por meio
da SEMEC/PMT.
Período de entrega dos envelopes de documentação: dia 13/08/2020 às
09h00min (nove horas) até o dia 25/09/2020 às 12h00min (doze horas)
A Sessão Pública de Abertura dos envelopes de documentação: dia
28/09/2020, às 09h00min (nove horas).
Local do recebimento dos envelopes: Rua Firmino Pires, nº 121-C/N, Térreo,
Fone/Fax: 3229-0015, na sala da CPL Compras e Serviços/SEMA-PMT.
Solicitação
de
edital
e
Informações
e-mail:
comissaocompras.sema@pmt.pi.gov.br.
CONSIDERANDO a necessidade de evitar aglomerações para prevenir a
disseminação do novo coronavírus e, em virtude da Portaria nº 157/2020-SEMA,
as sessões presenciais serão substituídas por sessões de videoconferência, as
quais serão realizadas em sala virtual aberta ao público, garantindo-se a
publicidade e transparência dos atos, sendo que o link para participação
deverá
ser
solicitado
exclusivamente
para
o
e-mail:
comissaocompras.sema@pmt.pi.gov.br. Os documentos apresentados pelos
licitantes, bem como as respectivas atas relacionadas, serão disponibilizados via
internet, no sítio eletrônico https://sema.pmt.pi.gov.br/, oportunizando-se a
eventuais interessados/ licitantes o exercício de seu direito ao contraditório e
ampla defesa. No entanto, caso haja um novo cenário, sendo possível a reunião
presencial, esta Secretaria adotará todas as recomendações da Portaria nº
136/2020, que trata das reuniões presenciais.
Teresina(PI), 12 de agosto de 2020
Nayara Daniela Barros Silva
Presidente da CPL COMPRAS/SEMA/PMT
VISTO:
Raimundo Nonato Moura Rodrigues
Secretário de Adm. e Recursos Humanos – SEMA/PMT

