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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 030/2021

PROCESSO SEI Nº 00310.004884/2020-01

A Secretaria de Estado das Cidades– SECID/PI, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação torna público e para conhecimento
dos interessados, após exame de proposta de preços relativo a tomada
de preços nº 030/2021, que objetiva a contratação de empresa de
engenharia civil para a execução de obras e serviços de pavimentação
em paralelepípedo de 5.285m², no município de Luís Correia-PI. Foram
consideradas classificadas as empresas Construtora Caxe Eireli,
Construtora Solução Eireli e Construir Construção, Locação de
Equipamentos e Administração de Obras Eireli, por atenderem, no
todo, as exigências do Edital e desclassificada a empresa JPA
Construção Civil Ltda pelo não atendimento do item 9.2.4.4 do edital.
Obedecido o critério de julgamento prescrito ao Edital, chegou-se ao
seguinte resultado de classificação final: 1º lugar: empresa
Construtora Solução Eireli, com proposta comercial no valor de R$
477.377,35 (Um milhão, cento e cinquenta e oito mil, cento e quarenta
e quatro reais e quarenta  centavos), 2º lugar: empresa Construtora
Caxe Eireli, com proposta comercial no valor de R$ 480.807,06 (Um
milhão, cento e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e quatro reais
e quarenta  centavos) e 3º lugar: empresa Construir Construção,
Locação de Equipamentos e Administração de Obras Eireli, com
proposta comercial no valor de R$ 486.020,37 (Quatrocentos e oitenta
e seis mil, vinte reais e trinta e sete centavos); Prazo de Execução 90

(noventa) dias. Assegurado os prazos para cumprimento da Lei 8.666/
93. INFORMAÇÕES: Sala da Comissão Permanente de Licitação da
SECID/PI, Av. Joaquim Ribeiro, 835, Centro/Sul, CEP: 64.001-480, nesta
Capital. Tel: (86) 3216-3692. Fax: (86) 216-4474. E-mail
cpl@cidades.pi.gov.br.

Teresina (PI), 10 de novembro de 2021.

      José Guimarães Lima Neto
     Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Of. 1024

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO TOMADA DE
PREÇOS Nº 012/2021 – CEL

O ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio da Secretaria de
Estado das Cidades - SECID da ciência a todos que por motivo de
alteração editalícia a TOMADA DE PREÇOS N° 012/2021 - CEL, que tem
por objeto a contratação de empresa de engenharia para a execução de
obras e serviços de pavimentação em paralelepípedo de 4.868,51 m² de
vias no município de Simplício Mendes – PI, fica adiada a data de abertura
das 09:00 (nove) horas, do dia 22 de novembro de 2021 para 09:00 (nove)
horas, do dia 26 de novembro de 2021. O Edital e seus anexos, encontram-
se à disposição dos interessados na sala da Comissão Especial de
Licitação da SECID, sito à Avenida Joaquim Ribeiro, 835, Centro, Sul, em
Teresina, Estado do Piauí, Fone: (0XX86)3218 - 1167 e e-mail:
cel@cidades.pi.gov.br, de segunda a sexta-feira, das 08h00min(oito horas)
às 13h00min(treze horas).

Teresina-PI, 10 de novembro de 2021.

DELSO RUBEN PEREIRA FILHO
Presidente da Comissão Especial de Licitação

FÁBIO HENRIQUE MENDONÇA XAVIER DE OLIVEIRA
Secretario das Cidades do Estado do Piauí

Of. 1052

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO 
ESTADO DO PIAUÍ 

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO  

 SEADPREV-PI/DL /GP/PREG2     

PROCESSO Nº: 00002.003295/2020-16 

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 2                                          
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 20/2021/SEADPREV 

Nº do processo SEI 00002.003295/2020-16 

Modalidade de 
Licitação 

Pregão Eletrônico 

Tipo de licitação Menor Preço 

Identificação do 
Licitante: nome do 

órgão/entidade pública 
estadual 

Secretaria de Administração e Previdência - 
SEADPREV 

Resumo do objeto da 
licitação 

Contratação de Serviços de capacitação de artesãos com 
realização de feira de artesanato para a aplicação do 

aprendizado, em consonância com as metas do Plano de 
Trabalho do Convênio nº 828349/2016, para atender as 

necessidades da Secretaria de Estado da Cultura 
(SECULT). 

Local em que os 
interessados poderão ter 
acesso ao texto integral 

do edital 

http://licitacao.administracao.pi.gov.br/lic_pesquisa.php 
https://www.tce.pi.gov.br/ 
www.licitacoes-e.com.br 

Data de abertura e 
entrega das propostas 

Data da Abertura da Sessão: 26/11/2021 
Horário da Abertura: 9h Horário de Brasília/DF 
Data da Rodada de Lances: 26/11/2021 

Horário da Rodada de Lances: 10h Horário de 
Brasília/DF 

Valor global estimado R$ 321.731,11 

Dotação orçamentária 
Unidade: 51.101 

Programa de Trabalho: 13.392.0004.2874 

Fonte de recursos 
110 � Recurso de Convênio 

100 � Recurso do Tesouro Estadual 

Natureza da despesa 339039 

Nº Nota de Reserva no 
SIAFE 

2021NR00123 
2021NR00124 

(Documento datado e assinado eletronicamente) 

Maria do Livramento de Oliveira Santos 

Pregoeira/DL/SEADPREV 

Ariane Sídia Benigno Silva Felipe 

Secretária de Estado da Administração e Previdência do Piauí 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE
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