AVISO DE JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO E
ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS
(ENVELOPE “B”)
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020
PROCESSO Nº 042-4535/2019-SEMPLAN/PMT
2° RELANÇAMENTO
A Comissão Permanente de Licitação-Compras e Serviços, vinculada à
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos–SEMA
COMUNICA aos interessados, especialmente os que participam do
procedimento licitatório, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020-SEMPLAN –
SEGUNDO RELANÇAMENTO, que estará reunida dia 26/08/2021 às
11h00min (onze) horas, a fim de proceder à ABERTURA DO ENVELOPE
“B” – DA PROPOSTA DE PREÇOS (em poder da Comissão) do certame
em epígrafe, cujo objeto trata-se da Tomada de Preços para eventual
contratação de empresa ou consórcio de empresas para elaboração dos
ESTUDOS de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica com a
finalidade de auxiliar a Administração Pública Municipal na estruturação de
contrato ou parceria com a iniciativa privada que envolva projetos de
eficiência energética em edifícios públicos com base no desempenho, tendo
em vista que após julgamento do recurso apresentado, foi mantida a
inabilitação do recorrente Consórcio GEO BRASILIS, PLANEJAMENTO,
MEIO AMBIENTE E GEOPROCESSAMENTO LTDA, e habilitação das
empresas 1) ANNU CONSÓRCIO e 2) CONSÓRCIO SAVIA ERMA
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA / ÍNTEGRA PROJETOS E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
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/Norte, Teresina-PI, CEP
64.000-070. CONSIDERANDO a necessidade de prevenir a disseminação do
novo coronavírus, será adotado todas as medidas de prevenção, tais como, a
disponibilização de álcool em gel no acesso à sala de reunião, sendo
obrigatório o uso de máscaras para a participação das sessões públicas
presenciais de licitação. A Comissão informa aos fornecedores que
encaminhem apenas um representante para as reuniões, de forma a evitar
aglomerações.
Informações: comissaocompras.sema@pmt.pi.gov.br, Fone/Fax: (0xx86)
3229-0015. O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se disponíveis
no sítio do TCE-PI (www.tce.pi.gov.br) e https://sema.pmt.pi.gov.br/.

Teresina (PI), 20 de agosto de 2021.
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VISTO:
Leonardo Silva Freitas
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