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ERRATA  

OS ITENS 5.2 e 5.2.1 DO EDITAL DO CONCURSO Nº 1/2019-CPL/TCE-AM. 
 

PROCESSO TCE-AM nº 2188/2018-S 
 

OBJETO: Fomentar o desenvolvimento de aplicativos cívicos de apoio ao controle social e/ou utilidade pública 
para dispositivos móveis, baseado em dados de natureza pública, por pessoas físicas e pessoas jurídicas 
estabelecidas no Brasil, por meio da concessão de recursos na modalidade premiação. 
 

Onde se lê: 
5.2 O pagamento do prêmio está condicionado ao envio dos itens que compõem a PROPOSTA (por meio de 
procedimento específico), à apresentação do aplicativo ao Comitê Gestor previsto neste edital, à sua aprovação 
pelo mesmo Comitê Gestor, e à sua classificação entre as 5 (cinco) primeiras colocadas da lista de classificação 
final das PROPOSTAS. 
 
Leia-se: 
5.2 O pagamento do prêmio está condicionado ao envio dos itens que compõem a PROPOSTA (por meio de 
procedimento específico), à sua aprovação pelo Comitê Gestor, e à sua classificação entre as 5 (cinco) primeiras 
colocadas da lista de classificação final das PROPOSTAS. 
 
 
Onde se lê: 
5.2.1 A apresentação do aplicativo deverá ser feita com a utilização de slides na data prevista no Cronograma 
(item 8) deste edital, no tempo máximo de 20 minutos. 
 
Leia-se: 
5.2.1 A apresentação do aplicativo deverá ser feita em vídeo conforme descrito no item 5.3.3, no tempo máximo 
de 20 minutos. 
 
Onde se lê: 
O Concurso premiara ́ (...): 
 
a) 1º lugar: R$ 15.000,00 (vinte e cinco mil reais); 
b) 2º lugar: R$ 10.000,00 (quinze mil reais);  
 
Leia-se: 
O Concurso premiara ́ (...): 
 
a) 1º lugar: R$ 15.000,00 (quinze e cinco mil reais); 
b) 2º lugar: R$ 10.000,00 (dez mil reais);  
 
Onde se lê: 
 
CRONOGRAMA 
 

Fase Data* 

Publicação do edital 24/09/2019 

Envio das propostas Até 14/11/2019 

Apresentação das propostas 18/11/2019 
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Avaliação e classificação das propostas Até 03/12/2019 

Homologação do resultado final do concurso  Até 09/12/2019 

Publicação do resultado final do concurso 11/12/2019 

Assinatura do Termo de Compromisso e Pagamento do 
prêmio 

Até 13/12/2019 

 
Leia-se: 
 
CRONOGRAMA 
 

Fase Data* 

Publicação do edital 24/09/2019 

Envio das propostas Até 18/11/2019 

Avaliação e classificação das propostas Até 03/12/2019 

Homologação do resultado final do concurso  Até 09/12/2019 

Publicação do resultado final do concurso 11/12/2019 

Assinatura do Termo de Compromisso e Pagamento do 
prêmio 

Até 13/12/2019 

 
Justificativas/Observações: 
 
a) Considerando que os ajustes dos referidos itens, inquestionavelmente, não afetam a formulação das 

propostas, mantém-se a licitação, conforme previamente divulgado para o dia 11/11/2019, no mesmo horário 
(art. 21, §4º, da Lei 8.666/993 e parâmetro do Acórdão nº 370/2005-TCU). 
 

b) Todos os demais itens do Edital de Concurso permanecem inalterados. 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, em 
Manaus, 03 de outubro de 2019. 
 

 
MARCONDES GIL NOGUEIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
 
 


