
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N2. 2017.09.22.2 - PP 

OBJETO: Contratação dos serviços de assistência técnica de equipamentos de informática, 

mediante execução de manutenção preventiva mensal e corretiva, de Interesse de diversos 

órgãos do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 

Referência, constante do Anexo I do presente Edital. 

A Pregoeira do Município de Horizonte, designada através da Portaria 580/2017 de 06 de Abril 

de 2017, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da Lei N.9  8.666. de 21 de junho de 

1.993, e suas posteriores alterações que concluiu o julgamento do PREGÃO PRESENCIAL 1119. 

2017.09.22.2-PP, declarando vencedora do certame a empresa MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA-

ME com valor global de R$ 37.493,40 (tinta e sete mil e quatrocentos e noventa e três reais e 

quarenta centavos), e tendo a mesma atendido a todos os requisitos do Edital, vem ADJUDICAR nos 

autos do Processo Licitatório na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL p49,  2017.09.22.2-PP, o Objeto 

Licitado em favor da empresa MARIA CLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA-ME, por ter a mesma apresentado 

a proposta mais vantajosa para esta Administração Municipal, para que produzam os efeitos legais e 

jurídicos pertinentes. 

Item Descrição Unld. 

Quant. 

M6s 

(A) 

Quant. Mensal 

Equipamento 

(B) 

Valor Por 

Equipamento 

(C) 

Valor 

Mensal 

D(BxC) 

Valor 

TOSI 

E=(AxD) 

ManutenØo 	preventiva 	e 	corretiva 	nos 

equipamentos de informática do Gabinete do 

Prefeito, que se refere ao conjunto formado 
RS R$ por 	cpu/cablnete, 	monitor, 	estabilizador, 

módulo isolador, nobreaiç impressora lato de 

tinta/laser/matricial e notebook, com franquia 

de até 20 (vinte) equipamentos mensais. 

Mês 12 20 
9,45 189,00 2.268.00 

Manutenço 	conetiva 	em 	equipamentos 

excedentes do Gabinete do Prefeito, limitados 

2 através de a 10 (dez) equipamentos mensais,
R$ 

Unid 12 10 
R$ RS 

chamadas 	avulsas 	por 	unidade 	de 
equipamento. 

0,05 0,50 6,00 

Manutenção 	preventiva 	e 	conetiva 	nos R$ 
equipamentos de informática da secretaria de 

Mês 12 30 
9,45 283,50 3.402,00 

Planejamento e Administraçào, que se refere 
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Item Descrição Unid. Mês 

(A) 

Quant Mensal 
Equipamento 

(8) 

uarn. Valor 
Valor Por 

Equipamento 

(C) 

Valor 
Menni 

D=(BXC) 

Tola 

Ez(AXD) 

ao 	conjunto 	formado 	por 	CPLJ/Gablnete, 
monitor, 	estabilizador, 	módulo 	isolador. 

nobrealç 	impressora 	jato 	de 
tinta/laser/matricial e notebook com franquia 
de até 30 (trinta) equipamentos mensais. 

Manutenção 	conetiva 	em 	equipamentos 
excedentes da Secretaria de Planejamento e R$ 

4 Administração, 	limitados 	a 	15 	(quinze) 
equipamentos mensais, através de chamadas 
avulsas por unidade de equipamento. 

Unid 12 15 
005 0.75 9,00 

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	nos 
equipamentos de Informática da Secretaria de 
Finanças, que se refere ao conjunto formado 

5 por 	CPU/Gablnete, 	monitor, 	estabilizador. 
módulo isolador, nobreak. Impressora jato de 
tinta/lazer/matricial e notebook com franquia 
de até IS (quinze) equipamentos mensais. 

Mês 12 15 
945 141,75 1.701,00 

Manutenção 	conetiva 	em 	equipamentos 
excedentes 	da 	Secretaria 	de 	Finanças, 

RS liS lis 
6 limitados a 7 (sete) equipamentos mensais, 

através de chamadas avulsas por unidade de 
equipamento. 

Unld 12 07 
005 0,35 4,20 

Manutenção 	preventiva 	e 	conetiva 	nos 
equipamentos de informática da Secretaria de 

Saúde (secretaria), que se refere ao conjunto 
formado 	por 	CPU/Gabinete. 	monitor, lis 
estabilizador, 	módulo 	isolador, 	nobrealç 
impressora 	jato 	de 	tinta/laser/matncial 	e 
notebook, com franquia de até 40 (quarenta) 
equipamentos mensais. 

MI 12 
9,45 378,00 4.536,00 

Manutenção 	preventiva 	e 	conetiva 	nos 
equipamentos de informática da Secretaria de 

Saúde (Unidades Básicas), que se refere ao 
conjunto formado por CPU/Gabinete. monitor. 

Mas 40
R$ 1111 R$ 

estabilizador, 	módulo 	Isolador, 	nobrealç 
12 

9,45 378.00 4.536,00 
Impressora 	jato 	de 	tinta/laser/matricial 	e 
notebook com franquia de até 40 (quarenta) 
equipamentos mensais. 

Manutenção 	corretiva 	em 	equipamentos 
excedentes da Secretaria de Saúde, limitados 

liS lis 9 a 20 (vinte) equipamentos mensais, através de 
chamadas 	avulsas 	por 	unidade 	de 
equipamento. 

Unid 12 20 
005 100 1200 

Manutenção 	preventiva 	e 	conetiva 	nos 

10 
equipamentos de informática da Secretaria de 

 Educação (secretaria), que se refere ao 
conjunto formado por CPU/Gablnete, monitor, 
estabilizador, 	módulo 	isolador, 	nobreak, 
impressora 	jato 	de 	tinta/laser/matricial 	e 

Mês 12 45 
RS 

9.45 
R$ 

42525 5 10300 
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(A) 
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(8) 
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O = (BxC) 

valor 
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E = (AxD) 

notebook com franquia de até 45(quarenta e 

cinco) equipamentos mensais. 

li 

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	nos 

equipamentos de informática da Secretaria de 

Educação (Ensino Fundamental), que se 

refere ao conjunto formado por CPIJ/Gahinete, 

monitor, 	estabilizador, 	módulo 	isolador. 

nohreak, 	impressora 	jato 	de 

tinta/laser/niatricial e notebook, com franquia 

de até 75 (setenta e cinco) equipamentos 

mensais. 

Mês 12 75 
lis 

945 

liS 

708,75 

lis 
8.505,00 

12 

Manutenção 	preventiva 	e 	conetiva 	nos 

equipamentos de informática da Secretaria de 

Educação (Ensino Infantil), que se refere ao 

conjunto formado por CPU/Gabinete, monitor, 

estabilizador, 	módulo 	isolador, 	nobreak. 

impressora 	jato 	de 	tinta/laser/matricial 	e 

notebook, com franquia de até 30 (trinta) 

equipamentos mensais. 

' MCS 1 2 .  
liS 

9.45 

liS 

283,50 

liS 

3.402.00 

13 

	

Manutenção 	corretiva 	cio 	equipamentos 

excedentes 	da 	Secretaria 	de 	Educação, 

	

limitados a 	50 	(cinquenta) 	equipamentos 

mensais, através de chamadas avulsas por 

unidade de equipamento, conforme divisão a 

seguir: 

• limite 	excedente 	à 	15 	(quinze) 

	

equipamentos 	mensais 	para 	o 	item 	01 
Secretaria de F,ducação(secretarla); 
• Limite excedente à 25 (vinte e cinco) 

	

equipamentos 	mensais 	para 	o 	item 	02 

	

Secretaria 	de 	Educação(Enslno 
Fundamental); 
• Limite excedente limitado à 10 (dez) 

	

equipamentos 	mensais 	para 	o 	item 	03 
Secretaria de Educação(Educaçào Infantil). 

tjoid 12 50 
RS 

0.05 

RS 

2.50 

liS 

30.00 

14 

Manutenção 	preventiva 	e 	conetiva 	nos 
equipamentos de informática da Secretaria de 

Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, que 
se 	refere 	ao 	conjunto 	formado 	por 
CPIJ/Gahinete, monitor, estabilizador, módulo 

isolador, 	nobreak, 	impressora 	jato 	de 
tinta/laser/inatricial e notebook com franquia 

de até 15 (quinze) equipamentos mensais. 

Mis ' 12 IS . 
RS 

9,45 

RS 

141.75 

liS 

1.702,00 

IS 

Manutenção 	corretiva 	em 	equipamentos 

excedentes da Secretaria de Obras. Serviços 

.1 7 (sete) equipamentos mensais, através de 

chamadas 	avulsas 	por 	unidade 	de 
equipamento. 

Públicos e Urbanismo (secretaria), limitados liS 
iinid 12 07 

0,05 

liS 

0,35 

liS 

4,20 

t 
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16 

Manutenção 	preventiva 	e 	corretiva 	nos 

equipamentos de informática da Secretaria de 

Assistincla Social e Tnbalho, que se refere 

monitor, 	estabilizador, 	módulo 	Isolador, 

nohreaiç 	impressora 	jato 	de 

tinta/laser/matricial e notebook, com franquia 

de até 20 (vinte) equipamentos mensais. 

ao 	conjunto 	formado 	por 	CPIJ/Cabinete. RS 
Mês 12 20 

9.45 189.00 

R$ 

2.268.00 

17 

Manutenção 	corretiva 	em 	equipamentos 

excedentes 	da 	Secretaria 	de Assistência 

Social e Trabalho (secretaria), limitados a lo 
(dez) 	equipamentos 	mensais, 	através 	de 

chamadas 	avulsas 	por 	unidade 	de 

equipamento. 

Unid 12 10 
R$ 

0,05 

R$ 

0,50 6,00 

Valor Global R$ 37.493,40 

Horizonte/CE, 19 de Outubro de 2017. 

Pre ocira do Município 

o 


