AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 10/2020 – RELANÇAMENTO
PROCESSO Nº 042.5155/2019 – SEMEC
Objeto: Construção de Escola de Ensino Fundamental de Tempo Integral – Escola Municipal Ambiental 15 de
Outubro, com 24 salas de aula incluindo ginásio poliesportivo, localizada no Parque da Cidade, Avenida Duque de
Caxias, 3470, Água Mineral, Zona Norte do Município de TERESINA – PI.
Fonte de Recursos (FR): 001200 – Recursos próprios PMT/SEMEC - 120115 – Recursos do MEC/FNDE/Salário
Educação.
Recebimento dos envelopes documentação/propostas: Até às 09h:00 (nove) horas do dia 20/10/2020.
Valor do objeto licitado: R$ 26.031.639,66 (vinte e seis milhões, trinta e um mil, seiscentos e trinta e nove reais,
e sessenta e seis centavos)
Local dos eventos e informações: SEMA – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,
localizada na Rua Firmino Pires, nº 121, Edifício Deolindo Couto, Térreo, Bairro Centro, Teresina-PI, CEP
64.000-070. 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:
comissaoobras3.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.
Retirada do Edital O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se disponíveis no sítio do TCE-PI
(www.tce.pi.gov.br).
Teresina (PI), 15 de setembro de 2020
Lia Christine Furtado Lopes dos Passos
Presidente da CPL OBRAS III

VISTO:
Raimundo Nonato Moura Rodrigues
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos - Sema/PMT

