
CÂMARA MUNICIPAL 

GUARACIABA DO NORTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Referente PP: 03.003/2020. 

O Ordenador de Despesas das Secretarias de Administração e Planejamento, Saúde e 
CAMARA MUNICIPAL, Sr. José Elisiário meio Nobre Junior, no uso de suas atribuições legais, vem 
HOMOLOGAR o presente procedimento de licitação, reali7ado através do Pregão Presencial n.° 

00303.2020 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", na parte 
que cabe à CAMARA MUNICIPAL, uma vez que, de acordo com os instrumentos ora apresentados 
no presente processo, evidenciam que o mesmo transcorreu dentro da legalidade, em especial aos 

preceitos preconizados na Lei Federal n.° 10.520/02 e pela Lei N° 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
suas demais alterações, e como não há qualquer recurso pendente, hei por bem HOMOLOGAR o 

presente procedimento para que produza seus efeitos legais e jurídicos. 

ASSIM, nos termos da Legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO 
em favor de INTELLGESTE - INTELIGENCIA E GESTAO 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); 

Ao setor competente para providências cabíveis. 

GUARACIABA DO NORTE/Ce-CE, 16 de Julho de 2020. 

k1iário de Meio Nobre Junior 
NTE DA CAMARA MUNICIPAL 
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