


 

 

 
 

 

JUSTIFICATIVA DA PPP, NA MODALIDADE CONCESSÃO PATROCINADA, PARA 

IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO, EXPLORAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 

RODOVIAS PI-397 (TRANSCERRADOS) E PI-262 (ESTRADA PALESTINA). 

O Governo do Estado do Piauí, por intermédio da Superintendência de Parcerias e Concessões – 

SUPARC, de acordo com o que consta na ata da 26ª Reunião Ordinária do CGP e com base na 

Lei Estadual nº 5.494/05, no uso de suas atribuições legais, torna público que instaurará 

procedimento licitatório, através de Concorrência Pública, objetivando a contratação de Parceria 

Público Privada, na modalidade de Concessão Patrocinada, para implantação, adequação, 

exploração da infraestrutura e prestação do serviço público de operação e manutenção das 

rodovias pi-397 (Transcerrados) e pi-262 (Estrada da Palestina). 

 

O projeto foi estruturado de acordo com o que dispõe o art. 175 da Constituição Federal e nos 

termos da Lei nº 8.987/1995 (Lei das Concessões), da Lei nº 9.074/1995, da Lei nº 8.666/1993, 

Lei nº 11.079/2004, da Lei 5494/05 e normas correlatas. 

 

Essa PPP consiste na contratação de uma concessão patrocinada, por um período de 30 (trinta) 

anos, com projeção total de investimento de R$ 808.921.232,88 (oitocentos e oito milhões 

novecentos e vinte e um mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e oito centavos) e que se 

justifica em razão da localização estratégica e do potencial da região de abrangência das rodovias 

e diante da necessidade de melhorar as condições da infraestrutura rodoviária para fomentar a 

expansão da produção de grãos. 

 

A melhoria na qualidade dos serviços e na infraestrutura da rodovia Transcerrados é condição 

fundamental para o desenvolvimento e crescimento econômico e social do Estado e para 

promoção da integração da região dos cerrados com mais 03 estados do país: Bahia, Tocantins e 

Maranhão. 

 

O modelo de parceria escolhido gerará inúmeros benefícios para os usuários da rodovia, para os 

moradores das cidades que ficam no entorno da Transcerrados, para os Municípios da região e 

resultará em ganhos efetivos para o país.  

 

Teresina, 18 de fevereiro de 2021. 

 

 

VIVIANE MOURA BEZERRA 

Superintendente de Parcerias e Concessões 
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Presidente da Comissão Especial de Licitação 
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VIRGÍNIA SANTOS 
E ANANDA SOARES 
DO THERESINA

A Arquidiocese de Te-
resina lançou na manhã
de quinta-feira (18) a
Campanha da Fraternida-
de Ecumênica (CFE). A a-
bertura foi realizada no
auditório Paulo VI, no Cen-
tro de Teresina, e contou
com a presença de mem-
bros da Igreja Católica e
de autoridades locais.

Neste ano, o tema da
Campanha da Fraternida-
de Ecumênica é “Fraterni-
dade e Diálogo: compro-
misso de amor” e o lema
“Cristo é a nossa paz: do
que era dividido, fez uma
unidade”, extraído da carta
de São Paulo aos Efésios.

O Padre Leonildo Cam-
pelo, coordenador da
campanha em Teresina,
disse que a ação veio para
conscientizar os cristãos
sobre o compromisso de
acolher, entender e res-
peitar o próximo.

“Vivemos em uma
sociedade marcada pelo
ódio e pela violência e nós
sabemos que o diálogo é o
caminho que supera toda
violência, todo ódio e todo
desamor. A Campanha nos
chama atenção para dialo-
garmos com nossos ir-
mãos e nossas irmãs de
cada credo, respeitando a
unidade na diversidade”,
informou o padre.

No Centro da capital,
a cerimônia de lançamen-
to também foi marcada
por discursos sobre a im-
portância da inclusão so-
cial, igualdade, respeito às
diferenças e atenção às
minorias que enfrentam
diariamente a violência
na sociedade.

Regina Sousa, gover-
nadora do Piauí em exercí-
cio, falou sobre o combate
a essa violência e a neces-
sidade de uma educação
com diálogo nas escolas.
“Esse diálogo é importan-
te entre as pessoas e ent-
re as instituições para que

possamos enfrentar as
mazelas, uma delas é a
violência. Se não nos jun-
tarmos, não vamos conse-
guir combater a violência
contra a mulher, o racis-
mo, a homofobia e a vio-
lência aos indígenas”, dis-
se a governadora.

O Padre Tony Batista,
vigário-geral da Arquidio-
cese de Teresina, destacou
que no atual momento de
pandemia e em meio aos
problemas sociais, a solu-
ção se encontra na união
entre os povos.

“Toda hora aparecem
os construtores de muros,
de divisões. Nós somos
pessoas que seguimos Je-
sus Cristo e ele quer a uni-
dade. Então, é muito im-
portante que as pessoas

de boa vontade divul-
guem a campanha e pro-
voquem diálogo.

Vamos nos tornar cada
dia mais construtores de
pontes. As pessoas não
são inimigas porque pen-
sam diferente. Precisamos
do respeito e caminhar
juntos, apesar das diferen-
ças”, completa.

Saiba ccomo aajudar
A camisa da Campanha

da Fraternidade 2021 já
está disponível para com-
pra no Centro Pastoral
Paulo VI e custa R$ 20. O
dinheiro arrecadado será
destinado ao Fundo
Nacional da Solida-
riedade, de responsabili-
dade do CNBB, e para os
projetos da Arquidiocese
de Teresina.

FRATERNIDADE
Neste ano, o tema é “Fraternidade e Diálogo: com-
promisso de amor” e o lema “Cristo é a nossa paz:
do que era dividido, fez uma unidade” 
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Campanha é lançada
pela Arquidiocese

A ação veio para
conscientizar
sobre o compro-
misso de acolher,
entender e res-
peitar o próximo

REGINA SOUSA, governadora em exercício


