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POD lllll. EIECUTTVU

DECRETO tvi'-13.435, de 15 dejaiteiro da 2o2o_

caia it sacola os ensino iviatii/p os
1via§itUÁs.ivo iviunieirio ea Tao rca.
E o ournas raovtnsntzias.

D GÚVERNADDR DD ESTADD DO CEARA. tio uso das

atribuiçfies que lbc eonfet'e o Art. EE, incisos l"vl' e VI. da Constituição do

Estado, e. CUNSTDERANDÚ o art. 5° da Lei oil o.7l Et, de 2? de desetnbro de

2013. CÚNSTDERANDÚ a necessidade de criar o estnbeleciittettto de ensino

oeste ato indicado. atendettdo a contuaidade estttdtttttil. lto que ooaaelae ao
Ensino Medio, aumentando a possibilidade de itriivcrsalisaeão deste euaittol
DECl=tE'l`A:

agr. is - rias avisar. ti ascoas na ensino ivisoio os

lvÍAFtli-'.l_l S, situada no Municipio do TaudfCE e constante na estrutura
orgaitixtieional da Secretaria da Educação do Estado do Ceara, sob a drea de
ahraﬁtšencia da Coorrlaitadoria Regional de Etesenvolvintcnto da Educttedo

-C

III- promover o estimular a rellesäo sobre gestão pública, Favoittccndo
o desenvolvintcnto de novos eai-ilteeintentos c suas aplicatailidades, atraves
de esliidos cientificas, pesquisas e atividades de extensão;
llvi- prestar assessoria tecnica e consultoria especializada para

instituições governantontais. otijetivaodo a forntaçao dc competencias em
gestão pública, sem rejuiao de suas atividades diretas de educação cor orativa.

ai" Para o ilirsettipettlto de suas funcoes. o Escola de Gestão Plilaliea do
'Estado do Ceara [ECrFCI:.l poderá promover o intercs ntbio entre professores,
instrutores e roiisslonais locais e de outros Estados. ou do Etttorior.
§2° Iii de contpetencia da EGFCE publieiitar, orientar c realiistir o
processo de seleção de tttçües inovadoras ara a concessiio da Medalha o do

Premio do lvierito Funcional do servidcrdimpregado ptibiico, no ambito do

Poder Esecutivo Estadual.
Art. 3" A Escola de Gestão T't'ttitiea do Estado do Ceara (EtÍiPCE.}
assitnte o papel de contribuir com a gestão pública ii partir do incentivo ao

desenvolvimento proﬁssional dos atores públicos, asse orando para esse
rim a vertente de qualifica ão dos recursos ltutttaﬂos. tenrfo corno objetivos:
l- buscar cstrattigias integradas de t`orrriae-ão. qualiﬁeação e

DE 15. sediada no Municipio de TatiaiCE, com a denontinação dc:

educae-ao corporativa, reforçando o aperreieoainento das capacidades tecnicas

Art. 2” Este Decreto entrara ein vigor na data de sita publicação,

operacionais, especitiltttente orientadas para a adoçiio e adaptaeão de novos
conhecimentos e teeriolitgias ern gestão pública;

Escota os ensino ivisoio os aaaaaults.

ll- contribuir corri o planejamento c execução de cursos. oﬁeinss.

revo fadas as dispitsiçiies ont contrario.

riuflltcio os asoaieao eo covaioto oo asraoo no casas..

pag.-Iscas, scminarios e iiçoes aﬁns propostas pelas setoriais na arca de gestão

etrt Fortaleza, 15 dejniteiro de 2IÍl2ü.

Cantiio Sobreira de Santana

oovsaisacoa oo ssraoo no cassa
iii Ibis! ii*
33

DECRETU I"~l“33.si3t`:i. de 15 de janeiro de 21120.

naIii'it1
Papel erot.|i.:t'.\ti

iilpnirdiilisl
F5*-3* G1i'Eoã1

lll- criar espaços de parceria, intercambio de experiencias.

i|ti`omtaeñes, articulação. envolvendo as institttiooes de diversas ittatãnuias
no âmbito do governo ntunici al, estadual e federal;
W- colaborar com o iitrtaleeitneltto das redes de escola-s de governo
no iintbito estadual,_nacional e ittteroaeiooal.

l'-'ahtica do Estado do Ceara (EGPCE) podera celebrar convênios, contratos

O GDVERNADÚR DCI ES"l`A.DCl DU CE
. no uso das atribuieñcs cšue lhe confere o artigo iid, nos itens IV e Vl, da Conatituiçiio Esladuttl;
É-UN IDERANDO o que dispõe it Lei n°. 14.335, de 2Ú de abril de 2t`Jtl'ii e

Art. 4° São Valores da Escola de Gestao Pública do Estado do Ceara
(EGPCE):

'1

i por as ei-ao

o tea;

arnova o iti-tt.: Lsiviisarro na
ascoL.õ. os osspiio t-estaca oo
ssraoo no casas (agr-cs).

E-ti-1..'¬':‹::-t..¬i
¶¬

P

a Lai n”. lti.'a'td, de st de deaenthrc de lots; CÚNSIDERAHDÚ o Decreto
n”. 32.933 de si dejaiteiro de lots e o que dispde o Decreto 32.952. de 13

de fevereiro de 2i]l*J; CÚNSIDEILKNDD o Decreto ni. 21.325, do IS de

Parágrafo Unico. Fara alcançar seus objetivos a Escola de Cicstiio

e acordos de cooperação tecnica coitt entidades públicas e de direito privado
de dlttbilo nacional e intemnciottal.
l- competencia e cotttprorttetimento protissionnl;
ll- Ética e t'i'anslpardnc|a;
ITI- rcsponsabi idade social e ambiental; e
l¬v'- valoriitaçiio das pessoas.

março de l99l que dispoe t?|uattto a indispensável transparência dos tittis do

rlroto it
na oaoiooaacao cariruao Unico os asrrtururot oitoani-

Decreto.

Art. 5° A esti"ut|.tra basica e setorial da Escola de Gestao Pública do
Estado do Ceará ÍIÊGPCE) está composta eonfomte segue:

Go v cmo. DECRETA:
Art. 1° Fica aprovado o Itegulaiitento da Escola d_e Gestao Pública
do Estado do Ceará {ECiPCE) na forma que integra Ane:-to Unico do presente
A.rt. 2° Este Decreto entra era vigor aa data de sua publicuçiio olieial.
Art. 3"' itevoiam-se as disposições cnt contrario.

rai.Ácio ea .sao ieao. eo oovaioto eo ssraoo no casa.-5..
ein Fortaleita. 15 dejtoteiro de 2ll2Ú.

Camilo Sobreira de Satttaita

_

oovaartaooa oo Esraoo oo asas./i
losti Fltivio Barbosa Jucii. de Artiitjo

SECRETARIÚ DD PLAl~lEJAlvIE'N'I`Ú E GESTACI. EESPÚDIDENDD
ANEED Ú`l'~llCU
A QUE SE REFERE t'-J AIit'l` li' DD l.'JECFtE`1'ü i"¬l°33.-'-l3t'i, DE 15 DE
.lA.l'~l`ElF.Ct DE 2ü2tÍI
_
R.EGl_l`l,.AlvlEi\i*l`U DA ESC-Úl..A DE UESTAU PUBLICA DCI ESTADU
DO CEARÁ
"l`l:Í`ULÚ l
DA ESCÚLA DE Cil:`.S"l'ÃÚ l"'U`Eil..lCA DD ESTADU DC) CEARÁ
{.lEãiFCE)
CA.l-l 'l`LlLÚ I

ea citttacreaiaacao E ea Natureza nitupica

Art. 1° A Escola. de Gestão Ftftblica do Estado do Ceará {EGl-HSE).
instituída pela Lei n°. l4.Íi35. de 20 de abril de EÚÚ9. oo dntbilo dt!
Adtttiitistraeão Direta do Poder Executivo do Estado do Ceara, vitloulado

ri secretaria do Planejamento e Gestão (E-cptagt, de nature:-ia inst'n.1ntcntat.

com sede e lbro na capital do Estado do Cearti. roger-as-A Poll Et-to l-foi do
criação e pelo presente Regiilamento, bem como pelas rIorlTutti interttas o il
legislação pertinente ein vigor.
CAPÍTULU ll

ea iviissao nasrtrutzriortaa. pas cost Psrtttuc-ias, nos caia»
TIVÚS E DDE VAI...tÍIIl~`tEE

Art. 2"A Escola de Gestão Fültlioo do Edlﬂtlü Elf' CÉHTÊ ÍEÚPCE)
tem conto missão institucional desenvolver o Proooaao ot-ltltitttiiotltli em

gestao pública, com vistas ao aprimorantcnto das competências dos atores

púlzilieiis,E|ai'issibilitando a. tttelltorio do Prdaltvfiio 'Zloti ﬂﬁfvitiüi Elo vi*-it"lÊt"i
eoinpetin o-lhe:

1-. elaiiorar, coordenar. executar. controlar e avaliar Ptosfttrﬂttti

projetos e ações de edueaedo em gestiio pt'ti.'1lit.ta Para oa ttioreti pititliüoai

l1-- eoordeiiar eventos corporativos relaoioltatioa ã í"oﬂ'ﬂt-sis* Í-iva
servidores públicos:

.i'iAClt3I`i"~lAL

l- DIREÇAÚ SUPERIOR:
I Diretor.

ii- oitoÃos na assessotcuvtsatroz
1. Assessoria Juridica.

2. Assessoria de Desenvolvimento lnstituciort l.

iu- o1toÃos os execucao PsooasaiÍ.t'ica
3. Coordenadoria Pedagogiea:

3.1. Coleta de Educaçiio Presencial;
3.2. Célula de Educacão a Distancia;

3.3. Célula de Secretaria Escolar.

iv- oitoaos oa execucao tt~tsrauivisrit'a_L
tl-. Coordenadoria Adtuiiiistrativo-Fiﬂttooeirdt

4.1. Celula de Gestao dc Pessoas;
4.2. Ctltlula Administrativa.

_
TÍTUl..D lll ,
_
DA DIREÇAÚ SLTPERICIR CAPl`l'l.l`LD UNICO
Dt) DlÍit.li'."l`Dlt
Art. di' Constituem atribuiçües do Diretori
I- promover a administração geral da EÚPCE. tttrt ttallttiltl oi'15ofvÊt'Ittiﬂ
as riispit.=.içocs normativas da AdITti'oI5lTi1t;do Puillivﬂ Etilﬂfluﬂlt

ll- participar de rcunioes do Secretariado, com Órgãos Colegiados
superiores. quando convocado;
lll- delegar atribuições aos Coordenadores da EGPÉE;

iv- estalaeleeer cstrateafias e dir'-=|Ii1'-tt A tt-*t"'-if" 5'-tslliflﬂt Peito ﬂlivsftﬂﬁ
setores integrantes da estrutura da EGFCE;
V- articular-sc com os dentais dr dos integrantes da Administraeiio

Piihliea Estadual. Federal, ou lvlurdeipal. Eera conto com entidades do setor
privado, visando a perfeita execução das atividades de sua area de competencia;

lvilo cziiereer acompanhamento teellioo. ed-mioiatrolivoi Étltlliiiiii É
financeiro das atividades da EÚPCEI
VII- celebrar e executar conveniosieontratos orloo acordos de
cooperação tecnica eottt orgãosfentidades sobre assuntos de sua eotttpotdooiot

VIII- manter contatos com institttieoea cisternas financiadores

de projetos de desenvolvimento para prttpor, negociar e altlstar acordos e

eonveuios;
1}{z.- estabelecer parcerias com instituições de ensino superior.
organicitçoes sociais e outras itlstittlioﬁea ooo lili'-'ill-'il'-'t€tl"t'P1`1¡'~ PTi1'Ê.'l'ﬂ|Tl`fi5 EE

I DIARIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO Ítill l~l°tIt t 3 l FORTALEZA, 2o DE JANEIRO DE 2o2o
Estado rio Ceara - Prefeitura Municipal de Viçosa do Coitrit - Aviso de Licitação. A Pregoeiro do lvluniclpio de Viçosa do Ceara moles aos
interessados one no proxinio dia 31 de janeiro de 2tII2IJ. as ll9:t3'I`lh. estara abriinio licitação na modalidade Pregão Presencial n° ü3.l2Ú2Ú-SEA
`|;i_el:r.|`.clc--o o ooorratooso oo serviços de manutençao e reparos na frota de veiculos lvlunicipais. O edital estara it disposição dos interessados nos dias úteis apos esta
publicttcilo nos sites: licitacccs.tce.ce.gov.br, www.vicosa_ce.gi_iv.brilieiiaeoes e no ltcrario da l.lli:Lll_lh as l2:tlUh e de l1l›:l}t.`th as l2:t'.ltÍlhs, na Rua loselãiqueire.
395, Centro, *Viçosa -do C'earã,fCE, em 17 de janeiro dc 2ll2ll.
*ri-._,¡_'"u “U
'Ii.'1I:'n.' '.i.".Ir1I' 1I".l".lr

Estaria rio Ceara - Prefeitura ivlunicipal da Eaislo - Aviso do Julgamento. O lvlimiolpio de Baixio. atraves do Pregoeiro Oficial toma público. que iitra
concluido o julgamento final do Pregão ni* 2l].`ilÇi,iÇl I ,l}2, l, sendo o seguinte: Empresa Vencedora - Comércio de Combustíveis Cachoeira L."l`DA.. vencedora
junto aos lotes 1,2, 3 c 4, por ter apresentado preços compativeis coitt o ot'caroet|to Ita etapa de le-rules verbais. A eitlprese vencedora iiore declarada habilitada
por ont-nprir11e.nto íriiegral às exigãneias do Edital Convoctttorio. Maiores in fomiattiies na sede da CPL otl pelo fone (SS) 3539-l22l. Dnliiloi"CE. 17 de

janeiro de 2ll2tll. Francisco Aldo Ferreira Alves - Pregoeiro Oﬁcial do Municípioiii'iit1|i' -irilrﬂ' 1|t1Hi'

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Licitação. A CPI. da Prctisirura Municipal de Untariit;IE. toma público que estara realizando,
na soa serie, Licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 2i.l2o.ol.l?.l. cujo objeto e a contratação de serviços de engenharia para s execução da obra
de pavimentação em paralelepipedo na Rua São Geraldo. localizada no Distrito de Pio X, lvltinieipio de Uma:-i.fCE. Abertura: os de fevereiro de 2tl2d as
shonittin. Ivlaiorcs int`omtaç.ães na sede da CPL. sito na Rua oã de Agosto. 2130. Cenuo. Uiitari!CE. oii pelo tele1`one (SS) 3528-l lol. no liontrio das Sb as
12h. l.lmariiCE, t7 de janeiro de 20211. Diogo Lima Crispim - Presidente da CPL.
'ii-iii'-lt ii-'iii-iii' i|i"iii'tt'

Estado do Cearit - Camara Municipal de Russas - Aviso da Edital do Pregão Presencial n". lill1i2ll2ll-PP - Tipo Menor Preço. Objeto: locação
do sistema ini`o1-rnatizarzlo (soﬂvvarej de contabilidade, licitação, almoxarifado, patrimonio, folha de pagamento e portal da transparencia junto a Cãmara
lvluiticipal Russas. Recebimento dos envelopes de propostas de preco e ltabiiitacão: dia D3 de fevereiro de 212212. e partir das U'il:Úlll't. Local da audišncia
pública: Sala de Licitação da Cantata lvlunicipnl de Russas -- Rita Pe. Zacarias Rantallto lﬁl. Centro. lnforittacdcst tono llilil 341 l-S13 l. de segunda a sexta

das úsrúo as l2:oolt. Marcio lvlsrla Rebouças Gonçalves Araujo - Pregoeiro. 2o do janeiro de 2ll2ll.
*Wir '|iliHii'\`\t 'l'til|"|i'

Estaria cio Ceara - Prefeitura Municipal de Umari ¬« Aviso de Julgamento. O Pregoeiro Otluial da Prefaittira lvlunlcipal de Untarir'CE. toma público. que
tora concluido o julgamento final do Pregão n°. 2ol9. I2. l S. l. sendo o seguinte-: Entpresa vencedora ¬- P lv Feitosa Sancho. nos itens: I. 2. 3. 4. 5. 5. 2. S. 9. lü
e l l, por ter apresentado preços eontpatlvcis cont o orçantento na etapa de lances verbais. A empresa vencedora fora declarada habilitada por cuntprintonto
integral as exigências do Edital Convooalorio, lvlsiores ittiinmtaçoes na sede da CPL, sito na Rua U3 de Agosto, 2ütÍI, Centro, Umliri.t'CE. no ltorúrlo das Eli

as 12h. Untari.*CE. oii de janeiro de 2ii2ii. Diogo Lima Crispim - Pregoeiro Oficial.
'li."iI.".l' 'It"!r'i|r 'li."li"I'

Estado do Ceara - Prefeitura Municipal da Umari - Aviso tie Jttlgantento. O Piegociro Oﬁcial da Prefeitura Municipal de Umarit`CE, toma público, que
fora cnrteluidtt o julgantenio ﬁnal do Pregão n", 2Ú1il.l2.1il.l, sendo o seguinte: Empresa Vencedora ~ Cotrletcio de Cotnbusllveis Cacltoeire LTDA. nos
itens l, 2, 3, 4, 5, E., '?, E, 9, iii, ll e t2, por ter apresentado os tttelhoros preços nas etapas de lances verbais. A empresa vencedora fora declarada itribililada

por cumprimento integral as esigericias do Edital Convocatúrio. lvlaiorcs ln fomtaçães na sede da CPL. sito na Rua Ú3 de Agosto. EÚÚ. Centro. Umarifilllã.
no liorãrio das Sit às l2lt. I.lmiirii'CE. ils do janeiro da 2ll2o. Diogo Lima Crispim - Pregoeiro Oficial.

|.r...'. 'axu'

'kit 'Ii"I."Ir '.i.'!r'.l'

Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de lvliiuritl - Aviso de Licitação. O lviuniclpio de lvlauriti. suaves da CPL. toma público que estarú realizando
Licitação na modalidade Concorrencia n". 2ü2o.ti1.l?.1, cujo objeto e a contratação de ernprcsafpcaaoa fisica para execução de serviços de Transporte

FSC

-.¬¬-.:i' ¶

MISTD
Fleet :r::li.:i:toi:
I|'lIdlI'illI leo-ill
nistluruhﬂtl
|'dﬂi'tl$`lil'tltH“l

Escolar da liletle Pública de Fiitsino do lvluiticlpio de lvIauriti.*CE. Aberhira: 21 de fevereiro de 2Ú2Ú tis Êthlltltnin. Maiores ittfortttaçilles e dispottibiiirtacão

do edital na sede da CPL ou atraves dos endereços eletronicos: ntauriti.cc.gov.br cfou lieitacoea.tee.ee.gov.br. it'Iau|'iﬁ.‹'l'JE. 1? de janeiro de 2020. ltdtiria
Davlla Felittto Braga - Presidente da CPL.
*iii 'I."Ir'.ﬁ' 'l'i."!|'

Estado do Ceara - Prefeitura Municipal de Ipapcranga - Aviso de Licitação - Edital do Tomada da Preços bl” iÍi2¡2ltl'I`P-INF-O. O Presidente da
Comissão Permanente de Licitação da Prefeinira Municipal de ipaporangaƒüis, toma público que no dia ii-tl de Fevereiro de 21320. as osbâontin, na sala da
Comissão de Licilaçiio. lucalitrttda na Rua Franklin Jose Vieira, N" 2 - Centro - lpaporanga - Cearti. rcccbcril proposttts parti tt contratação de etnprcsa para

execução de obra de Pavimentação ein pedra tosca ein diversas mas da Sede c Localidades da Zona Rtual do Municipio de lpaporaiiga. Modalidade: Tomada

de Preços it-.IP ü2."2{ir"TP-ll~lF-ill, Ipapornngaƒtllii, IT de .Ianeiro de 2l]2tl. Estefânia Lopes Neto - Presidente dll CPL.
-iii-siri iiriiri- -ii--|Hi'

Estado do Ceitrú - Prefeitura lvlunicipai de Russas -Aviso dc Licitação - lviodallditde: Concorrãncia Pública N." CP-tl 1 l4lil¡2tl2ll-SEll*~l_FRA. Objeto:
contrato de concessão de uso a titulo oneroso, para tim comercial dos quiosques da Praça Aurino Estácio de Sousa (Praça da Caicara). localizada na Sede
Urlsana, deste lvlunieipin. Tipo: iviaior ofena financeira. A Comissão de Licitação comimica aos iittercssados que ate o dia 2D de fevereiro de 2020 Eis tltiiüült.
no grilo da Comissão rio Licitação, estoril recebendo os envelopes de lxtiiilitação e proposta de preços, para a licitação do objeto acima citado. Maiores

ittformaçães atraves do Fone (SS) 341 l-S4l4 das t]S:t`Iú ils l l:3ll ltoras.

Comissão.
'.|c'ii."i|t '.¡:

'ilr 'i|i"i|r'.|t'

K ESTADO DO CEARA - Pl1l‹Í.l~*i«l_*.i'1'l.lli't.--t. MUNICIPAL DE MORi'tDAPaä Prefeitura Municipal de OuixerantobintƒCc. Extrato do Terceiro Termo

nova - .aviso na nasuirraoo cu-tssiricaeao irnor-os'i'as
coiviisnciais.
: concoaastvcta Ptmttca sir
cr-aotceis - ssiivrsa. t;g,r_g;r_oz eont'i-ovrztção na Eiziraasa
ssvaci.›¬›.Lia.aoa na Asas os Litassas ruacica uitaana sai-ea
execução no cait.Et~tci.ovrEi~tTo nos ttsstpuos sottnos.
coivrrrtssnparipo os saiwicos os coLaTas na ssoortrrs
rotuvis.: noiziicitiaa: cotisacuor n~iposrioAt_. ottatvno
não roxicc ou var-ticoso: itsslnuos no tvtaranouao
i=t'ist.icoz .ariiiviais i.ioit'rcs na Paouauo retira: Focnas
E rsouatvos asnusros Paovaiviaivras na Janaina
sasricotaiutsz i-tasiouos vccuiviosos tcoivio tviovsisr;
asstnnos na cctisrsueão civil. oairuti-io): aastouos ps
satlms rnossirats a aiviaucaroaiosr, na
Utusana E
nas oivsitsas t.ocai.ipa.nt=.s no tvrimicísio ce moraes
ntivioca. A comissão os Licitação cotvn.tmca aos
irrrattsssapos o itasULTAoo ea t-'Asa na ctassisicaczto
nas snososras cosisaciais no csnratvtts sursut cirano.
l LUGAR PMG CONSTRUCAO

E LOCACEO LTDA - CNPJ n° 2l.2a4.sãP!oool-33. COM O VALOR
OLOEAI. DE ES 4.524.423,52; 2 LUOAP.: WF PROJETOS CÁLCUl..OS
E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ n" 1t5.24d.s33!oool-43. COlvl O
vALOP. DE lts 4.'ios.l'is.SS. A COMISSÃO li~lFOl=tlvlA QUE A ATA
COl'vlPLE“l'A DA SESSÃO ENCOl'¬lTR.A-SE NO SITE: vovtv.tce.ec.gov.
br. E ODE FICA Ai_iEl't'l“O O PRAZO PARA A APREENTAÇAO DE
RECURSOS COi\~iFOit\aE AP-'.*l". los. l't~lCISO I Al..il'~lEA "E" DA
LEI S dtitift-'3 MAIORES li'iPOltlvlAÇTOES A'fI-UKVÉS DO FONE
`(¿¡ç-_r,.¡ﬁ ¡3g¡¡`¡¡,,s,ç-, ug Dr. À5 ¡¡ 35 Hgpgg _.s, Qgpgggjsg `

li'

'rj

Aditivo ao Contrato n" Dti.tÍlÚ2f2lJl7-[ll dl. Contratante: Secretaria
de Desenvolvimento Agropecuaria Recursos Hldticos e lvleio

Ambiente. Contratada: Armenia Parente Nobre. Objeto: Locação de um
imovel situado na Rua Francisco Rodrigues de Paiva. N" -'-il - CET'-ITRCI.

destinado ao funcionamento da sede da ADAORI iAgencia de Defesa
Agropecuãiia do Estado do Ceara] interesse da SDA do municipio. Ú preco
contratual anteriorrnenie pnctuado seia prorrogado pelo periodo referente
ti [2 [rloire-1 ineses, a partir de 2l5f12!2t31sl, lixando o seu novo vencimento
em 25f12."2tl2-D. Data da Assinatura: 2tÂtl12."2Úi".?. Signtiiúrios: Kolowyslivs

Silva de Alencar Dantas -- Secretario - Contratante c Armenia Parente
Nobre - Contratada.
Illntlli Ilttilli lltllttl

E.S'I'AIJCl DD CEARA - PREFEITURA l'v`lUl'*llClPAI.i DE
GUARACIABA DD NDRTE - AVISD DE HDMDLDÊAÇÃÚJ
ADJUDICAÇÃD - TDHADA DE PREÇOS N" 2ltl.1li.15'-fl1'l`P. A
Secretaria de Infraestriitura e Scntiços Piiblittus. por inlerntddio de seu

Secretitrlo fas publicar o tenne de homologacãofadjudicacão do processo
aeinta.lI.lbjeto:Contratação dos serviços de engenharia civil destinado

a pavimentação em pedra tosca de diversas ruas na sede do Municipio
de tﬂtiaraeialts do `l'\lorteƒlÍ."iEl.'v'crrt tornar público que foi homolo ritdoi'
adjudicado em 15.ill1l2lÍl2tl a 'favor da empresa: P.A. CDNSTRUÇÕEE5 E

LOCACOES EIEELI-ME - CNPJ l~l“So.'i'4?,s45.tooo1-od. com o valor
global Es so2.s1s.42 izquatrccentus e dois mil novecentos e deaoito reais e
quarenta e dois ceniavos).Guaraeiaba do i'tiorte¡CIi*..I2 de .lnnelro de 2020.

Jair Boto Cruasacraiúrlofürdcitndor da Secretaria de Infraestrutura-

eg

