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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 02/17-  SUPARC/SEADPREV   

ATA DE RETOMADA DE SESSÃO 

 

 Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às nove 

horas, horário local, na sala de reunião da Superintendência de Parcerias e Concessões – 

SUPARC, Secretaria de Administração e Previdência do Estado do Piauí - SEADPREV, 

localizado no 2º andar do edifício da SEADPREV, Centro Administrativo, na Av. Pedro 

Freitas, Bairro São Pedro, Teresina (PI), reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, 

instituída pela PORTARIA GAB. SEADPREV. Nº. 215/17, designada para exercer 

funções de instrução, acompanhamento, análise e julgamento da CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 02/17, com inversão de fases, para contratação de parceria público-privada, 

na modalidade de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, para a CONSTRUÇÃO, 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DE 

DADOS, VOZ E IMAGEM, INCLUINDO SERVIÇOS ASSOCIADOS PARA O 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ, nos termos do processo administrativo nº 

AA.010.1.001753/15-30, cujo aviso de retomada de sessão foi publicado no sítio 

eletrônico www.ppp.pi.gov.br, no Diário Oficial nº224, no dia 01 de dezembro de 2017, 

sendo, ainda, informado tempestivamente no sitio do Tribunal de Contas do Estado do 

Piauí/Licitações Web. Aberto os trabalhos pela Presidente da Comissão Especial de 

Licitação, após cumprimentar os presentes, expôs o item objeto da presente sessão: 

ABERTURA dos ENVELOPES DE Nº 03, referente aos DOCUMENTOS DA 

PROPOSTA ECONÔMICA. O Consorcio Linkintel foi representado pelo Senhor 

Eduardo Moura e a empresa Globaltask tecnologia e Gestão S/A pelo senhor Joelcio 

Colombo. Ainda, se fizeram presentes os membros da Fundação Getúlio Vargas. 

Em ato contínuo, foram abertos os Envelopes de nº 3, intactos e rubricados pelas 

licitantes. A proposta econômica entregue pelo Consórcio Linkintel estava sem mídia 

digital, sem rubrica e sem numeração, sendo rubricada e numerada pelo credenciado na 

presença de todos. Na sequência, tanto a proposta econômica do Consórcio como a da 

Globaltask foram rubricados pela Comissão Especial de Licitação e pelos concorrentes. 

Após a rubrica dos DOCUMENTOS DA PROPOSTA ECONOMICA, a Presidente da 

Comissão Especial de Licitação deu a oportunidade para a manifestação dos licitantes. A 

Globasltask alegou que: a) a proposta do Consórcio não veio acompanhada de mídia 

digital, em desconformidade com os itens 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 do anexo VI – 

Diretrizes para Elaboração e Julgamento da Proposta Econômica; b) os documentos 

apresentados não estavam numerados e rubricados no momento da abertura do envelope, 

sendo realizado esse procedimento durante a sessão; c) o Consórcio não apresentou a 
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declaração exigida pelo item 1.4 do anexo VI – Diretrizes de Elaboração e Julgamento da 

Proposta Econômica; d) o Fluxo de Caixa está apresentado em base anual, quando o item 

4.6 do anexo VI – Diretrizes de Elaboração e Julgamento da Proposta Econômica pede 

que seja apresentado mensal e anual; e) a proposta econômica contém apenas os serviços 

constantes no item 3.3 do anexo VI – Diretrizes de Elaboração e Julgamento da Proposta 

Econômica, sendo omissa aos exigidos no item 3.4 do mesmo anexo; f) a proposta 

econômica não consta cotação para Gpon. O representante do Consórcio Linkintel optou 

por não se manifestar em sessão. 

Por fim, a Presidente declarou suspensa a sessão para que a comissão possa 

analisar os documentos da proposta econômica. Na oportunidade foi informado que a 

publicação do resultado será divulgado através do DOE, endereço eletrônico da 

Superintendência e Parcerias e Concessões e e-mail cadastrado pela licitantes, 

oportunidade em que se abrirá prazo para fase recursal, conforme consta no Edital. 

 

A COMISSÃO: 

 

Laire Sameline Serafim Chaves 

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

 

Simone Borba Soares 

Membro da Comissão Especial de Licitação 

 

Carlos Augusto Ribeiro da Silva Junior 

Membro da Comissão Especial de Licitação 

 

André Henry Ibiapina e Silva  

Membro da Comissão Especial de Licitação 

 

Sara Bezerra Marques 

Apoio da Comissão Especial de Licitação 

 

PELOS LICITANTES: 

 

 

Eduardo Moura Nogueira Lages 

Representante do Consórcio LINKINTEL 
RG: 178283289 SSP/CE 

 
Joelcio Colombo Junior 

Representante da Empresa Globaltask Tecnologia e Gestão S/A.  
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