
CÂMARA MUNICIPAL 

GUARACIABA DO NORTE 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGACÃO 

A Camara Municipal de GUARACIABA DO NORTE/Ce, através da Comissão de Pregão, torna 
público para conhecimento dos interessados, a ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 03.003/2020, que tem como objeto a contratação de solução de TI, 
sistema de gestão Legislativa licenciamento de softwares de gestão legislativa, aplicação móbile 
eletrônica, sistema de protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votação eletrônica, ata 
eletrônica, e-sic, ouvidoria, web site (portal), migração de dados, implantação, treinamento de 
servidores, suporte técnico e manutenção do portal da Câmara e do sistema de gestão Legislativa; 
junto a Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte- Ce; conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência. 

Licitação Adjudicada e Homologada em favor de: 

JNTELLGESTE - INTELIGENCIA E GESTAO TECNOLOGICA LTDA Inscrito no CNPJ sob o 
N°. 29.856.088/0001-20, no Item 01, com o valor global de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). E no 
Item 02 com valor global R$ 13.056,00(treze mil e cinquenta e seis reis reais); 

GUARACIABA DO NORTE/Ce, 16 de Julho de 2020. 
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OBSERVAÇÃO: 

O presente Aviso foi devidamente 
afixado no quadro de avisos da Prefeitura 
em data due 16/07/2020 na forma 
recomendada pelo STJ, através do 
Recurso Especial n.° 105.232 - 

(96.0058484-5) - I Turma. 

Paço Ver. Luiz Martins Ribeiro - Plenário Ver. Manuel Batista de Oliveira 
www.cmguaraciabadonorte.ce.gov.br/camaramunicipalguaraclaba6l@gmail.com  

CE - 327, Rodovia Dep. José Maria Meio - CNPJ: 01.619.223/0001-02 



CÂMARA MUNICIPAL 

GUARACIABA DO NORTE 

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

CERTIFICO para os devidos fins, que foi publicado através de afixação na Portaria desta 
Prefeitura (Quadro de Avisos) o aviso de ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO do 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 03.003f2020,  que tem como objeto a contratação de solução de 
TI, sistema de gestão Legislativa licenciamento de softwares de gestão legislativa, aplicação móbile 
eletrônica, sistema de protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votação eletrônica, ata 
eletrônica, e-sic, ouvidoria, web site (portal), migração de dados, implantação, treinamento de 
servidores, suporte técnico e manutenção do portal da Câmara e do sistema de gestão Legislativa; 
junto a Câmara Municipal de Guaraciaba do Norte- Ce; conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Termo de Referência., cujo vencedor foi a empresa JNTELLGESTE - 
INTELIGENCIA E GESTÃO TECNOLOGICA LTDA Inscrito no CNPJ sob o W. 
29.856.088/0001-20, no Item 01, com o valor global de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). E no 
Item 02 com valor global R$ 13.056,00(treze mil e cinquenta e seis reis reais); 

GUARACIABA DO NORTE/Ce, 16 de Julho de 2020. 
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Ordenador (a) das CAMARA MUNICIPAL 
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