Leonardo Silva Freitasite

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2021 CPL/OBRAS II
PROCESSO Nº 042.1483.2020 –FMS
A Comissão Permanente de Licitação Obras II, vinculada à Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos SEMA comunica aos interessados do certame em
epígrafe cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS VAMOS VER O SOL,
LOCALIZADA NA QUADRA 09, BAIRRO VAMOS VER O SOL EM TERESINA/PI.
O valor é de: R$$ 799.780,54 (Setecentos e noventa e nove mil, setecentos e oitenta
reais e cinquenta e quatro centavos).
FONTE DE RECURSO: 1221- Receitas pela prestação de Serviços Públicos de Saúde.
Recebimento dos envelopes habilitação/propostas: às 09h00min (nove) horas do
27/04/2021.
Local dos eventos e informações: SEMA – Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos, localizada na Rua Firmino Pires, nº 121, Edifício Deolindo Couto,
Centro, Teresina-PI. 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: comissaoobras2.sema@pmt.pi.gov.br.
Os documentos apresentados pelos licitantes, bem como as respectivas atas
relacionadas, serão disponibilizados via internet, no sítio eletrônico https://
https://sema.teresina.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 e seus elementos constitutivos encontram-se disponíveis no sítio do
TCE/PI (www.tce.pi.gov.br).
Teresina (PI), 22 de março de 2021.
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