
CADERNO DE RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021  

 

PROCESSO SEI Nº 00052.000004/2020-34 - SEADPREV/PI 

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO da Secretaria de Administração e Previdência do 

Estado do Piauí (SEADPREV) designados por meio da Portaria nº 13/2021/ 

GAB.SEADPREV, publicada no DOE/PI nº 15 de 22 de janeiro de 2021, no uso de 

suas atribuições legais que lhe são conferidos;  

CONSIDERANDO as disposições contidas no item 6 (ESCLARECIMENTOS SOBRE 

O EDITAL) do Edital Concorrência nº 01/2021-SLC/DL/SEADPREV, publicado no 

Diário Oficial do Estado do Piauí, nos endereços eletrônicos do Tribunal de Contas 

do Estado do Piauí (TCE/PI), da SEADPREV e em jornal de grande circulação;  

CONSIDERANDO o Parecer PGE/PLC nº 335/2020/CSSEAD1/GAB/PGE-PI; e 

Despacho PGE-PI/GAB/PLC nº 0959613/2020, da Procuradoria Geral do Estado 

do Piauí, e Despacho nº 34/2020/CGE-PI/GAB/NSSEAD da Controladoria Geral do 

Estado do Piauí. 

D I V U L G A:  

O CADERNO DE RESPOSTAS AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS formulado 

pela licitante:  

1 – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADOS PELA LICITANTE: 

A licitante, em pedido de esclarecimento enviado no dia 26 de janeiro de 2021, aduz 

que não encontrou publicado o ANEXO I – Briefing no sítio eletrônico da 

SEADPREV/PI http://licitacao.administracao.pi.gov.br/index.php., nem encontrou 

publicado o Edital Concorrência n.º 01/2021 e anexos no Mural do Tribunal de 

Contas do Estado do Piauí, TCE/PI https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/. 

Diz ainda que a ausência do Briefing impede totalmente  a elaboração das 

propostas técnicas e causa prejuízo à competição, uma vez que tira o prazo hábil 

para as concorrentes elaborarem seus envelopes. 

Por fim, pugna “solicitamos então esclarecimentos sobre a ausência do Anexo I no 

Edital disponível e como proceder ao seu acesso.” 

Resposta da Comissão Licitante: Cumpre, primeiramente, esclarecer que o Anexo 

I – Briefing se encontra disponível no sítio eletrônico da SEADPREV/PI 

http://licitacao.administracao.pi.gov.br/index.php desde o dia 26 de janeiro de 

2021. 

Quanto à disponibilização no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do 

Piauí, a presente Concorrência também se encontra devidamente disponível no 

Mural de Licitações 

(https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=407488), 

http://licitacao.administracao.pi.gov.br/index.php
https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/
http://licitacao.administracao.pi.gov.br/index.php
https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/detalhelicitacao.xhtml?id=407488


conforme determina a Instrução Normativa TCE/PI n.º 06/2017 de 16 de outubro 

de 2017. 

Por fim, não há qualquer prejuízo aos licitantes, uma vez que o Edital e Anexos se 

encontram devidamente disponibilizados nos endereços eletrônicos referidos 

alhures, respeitado os prazos legais para sua disponibilização. 

 

Teresina (PI), 27 de janeiro de 2021. 
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