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ERRATA N° 01 DE EDITAL 

 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º  02/2017 

 

 

 A Comissão Especial de Licitação do Projeto Piauí Conectado, cujo objeto é a 

concessão administrativa para construção, operação e manutenção de infraestrutura de 

transporte de dados, voz e imagem, incluindo serviços associados para o governo do Estado 

do Piauí, COMUNICA a todos os interessados que houve correção dos subitens do item 17.3 

do Edital, que dispõem sobre ressarcimento dos estudos que embasaram o procedimento 

licitatório. 

 

 Onde se lê: 

17.3.1. Para efeito de cumprimento ao disposto na cláusula 16.3, será devida à 

GLOBAL TASK o reembolso da quantia de R$ 2.145.000,00 (DOIS MILHÕES 

CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS). 

 

17.3.2. Para efeito de cumprimento ao disposto na cláusula 16.3, será devida à 

Superintendência de Parcerias e CONCESSÕES o reembolso da quantia de R$ 

495.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS) 

 

17.3.3. O reembolso deverá ser efetuado diretamente às entidades autorizadas que 

tiveram os estudos validados e utilizados como subsídio técnico para a presente 

licitação. 

 

17.3.4. O pagamento da quantia indicada na cláusula 16.3.2 deverá ser efetuado em 

conta indicada pela GLOBALTASK e pela SUPERINTENDENCIA DE PARCERIAS E 

CONCESSÕES – SUPARC. 

 

Leia-se: 

17.3.1. Para efeito de cumprimento ao disposto na cláusula 17.3, será devida à 

GLOBAL TASK o reembolso da quantia de R$ 2.145.000,00 (DOIS MILHÕES 

CENTO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS). 

  

17.3.2. Para efeito de cumprimento ao disposto na cláusula 17.3, será devida à 

Superintendência de Parcerias e CONCESSÕES o reembolso da quantia de R$ 

495.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS) 

 

17.3.3. O reembolso deverá ser efetuado diretamente às entidades autorizadas que 

tiveram os estudos validados e utilizados como subsídio técnico para a presente 

licitação. 

 

17.3.4. O pagamento da quantia indicada na cláusula 17.3.2 deverá ser efetuado em 

conta indicada pela GLOBALTASK e pela SUPERINTENDENCIA DE PARCERIAS E 
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CONCESSÕES – SUPARC. 
 

 

 

 

 

Teresina, 27 de setembro de 2017. 

 

A Presidente 


