
INTERPI PUBLICA LISTA DE EMPRESAS CLASSIFICADAS PARA 
CONSULTORIA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO 

ELETRÔNICO DE TÍTULOS 

O Governo do Piauí, por meio do Instituto de Terras do Piauí (INTERPI), 
vai contratar consultoria de empresa especializada para desenvolver e 
implementar um Sistema de Registro Eletrônico de Títulos. 

O processo seletivo foi realizado atendendo às diretrizes do Banco Mundial 
e o Termo de Referência (TDR) de cada consultoria. Somente a empresa 
classificada em primeiro lugar deste processo seletivo será convocada para a 
etapa final - a Reunião de Negociação e Assinatura do Contrato. 

Veja aqui a lista dos classificados de cada seleção, por ordem de 
classificação: 

SELEÇÃO FINAL 

SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE TÍTULOS 

EMPRESA CLASSIFICAÇÃO 

NECTO SYSTEMS / ZNC SISTEMAS LTDA 1º COLOCADA 

FOX INLINE TECHNOLOGIES LTDA 2ª COLOCADA 

OPTIMUS GIS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 3º COLOCADA 

 

A empresa selecionada desenvolverá e implementará um Sistema de 
Registro Eletrônicos de Títulos com o intuito de apoiar a implementação das 
atividades de regularização fundiária desenvolvidas pelo INTERPI, dentro do 
projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social, co-financiado pelo 
Banco Mundial. 

Tendo em vista que projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social 
conta com recursos financeiros do Contrato de Empréstimo 8575-BR, firmado 
entre o Banco Mundial e o Estado do Piauí, deverão ser atendidas, para a 
contratação, além da legislação nacional, as regras específicas do Banco para 
prevenir e combater fraudes e corrupção que possam ocorrer no contexto do uso 
de recursos do Contrato de Empréstimo durante a preparação e execução dos 
projetos financiados pelo Banco. 



A empresa contratada deverá observar o mais alto padrão de ética durante 
todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual. 

A seleção foi realizada de acordo com os procedimentos estabelecidos 
pelas Diretrizes para Seleção e Contratação de Consultores Financiados por 
Empréstimos do Bird e créditos e doações da AID pelos Mutuários do Banco 
Mundial. 

Mais informações: 

CPL – INTERPI 

Endereço: Rua Lisandro Nogueira, 1554, Centro-Norte.    

Horário de atendimento: de 07:30 às 13:30, de segunda à sexta-feira. 

Telefone: 86 3223 2626 

 


