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ATA DA SESSÃO DO PREGÃO PRESENCIA]. N°2019.03.21.1 - SRI' 

Aos 03 (ti-és) dias do mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 08h30min, na Prefeitura 
Municipal de Horizonte, situada à Av. Presidente Castelo Branco N° 5100, Cento, reuniu-se a Comissão 
Permanente de Pregão, nomeada pela Portaria N° 505/2019 de 05 de fevereiro de 2019, composta pelos 
servidores, Rosilândia Ribeiro da Silva - Pregoeira, José Thiago de Carvalho, Francisca Jorangela Barbosa 
Almeida e Erandir Pereira de Sousa - membros da equipe de apoio, com a finalidade de dar inicio aos 
procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes concernente às propostas de preços e dos 
documentos de habilitação da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL N°2019.03.21.1 - SRP cujo 
objeto é a Seleção de melhor proposta para o registro de preços visando futuras e eventuais contratações de 
licença de uso de software de aplicativo de talonário eletrônico para auto de infração de trânsito com seus 
acessórios correspondentes e sistema web de gestão, destinados à atender as necessidades do DEMUTRAN 
de responsabilidade da Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte do ,Município de 
Horizonte/CE, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. As 08h30min a 
Pregoeira deu inicio a sessão, em seguida fez o credenciamento dos representantes e solicitou dos mesmos os 

fl envelopes N.° 01 (PROPOSTA DE PREÇOS)  e N.° 02 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO). 
Compareceram a esta sessão 03 (três) proponentes, sendo eles: 

LICAEPARTICffAIS  
PROPONENTES REPRESENTANTES CPF'S 

ALTAVIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS  
DE INFORMÁTICA LTDA - ME  

DEYVID MORAIS DA SILVA 041.303.283-36 

NOVA 	VIA 	TECNOLOGIA 	E 
MOBILIDADE LTDA - ME 

WALTER FERREIRA CARVALHO 
NETO  

312,758.343-53 

01 MÓVEL S/A WANLEY ANTONIO RIBEIRO DA 
SILVA 

212.694.593-68 
1 

A Pregoeira acompanhada da Equipe de Apoio analisou os Documentos de Credenciamento dos 
representantes e as condições de participação das empresas e colocou ã disposição para rubricas e análises dos 
licitantes presentes. Logo após comunicou que os proponentes e seus representantes relacionados a seguir, 
estão credenciados de acordo com os documentos de credenciamento e condições de participação em anexo, 
conforme item 2.2 do edital. 

LI 	 os 	- 

PROPONENTES REPRESENTANTES CPF'S 

ALTAVIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA LiDA - ME  

DEYVID MORAIS DA SILVA 041.303.283-36 

NOVA 	VIA 	TECNOLOGIA 	E 
MOBILIDADE LTDA - ME 

WALTER FERREIRA CARVALHO 
NETO  

312.758.343-53 

01 MÓVEL S/A WANLEY ANTONIO RIBEIRO DA 
SILVA 

212.694.593-63 
1 

A Pregoeira procedeu com a abertura dos envelopes N' 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) e após dar vistas e 
rubricar as Propostas juntamente com a Equipe de Apoio, colocou as mesmas a disposição dos licitantes para 
análise e rubricas. A Pregoeira perguntou aos proponentes participantes se havia algum questionamento sobre 
as propostas de preços apresentadas, o representante da empresa 01 MÓVEL 5/A, questionou a classificação 
da proposta de preços da empresa ALTA VIA SOLUÇÕES  E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 
ME, alegando que nela não consta o prazo de validade da ata de registro de preços, conforme exigência no 
item 5.2.4 do edital, e também não consta a marca dos equipamentos quem compõem os serviços licitados, 
conforme exigência no item 5.2.6 do edital; e questionou ainda a classificação da proposta de preços da 
empresa NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA - ME, por também não constar a marca dos 
equipamentos quem compõem os serviços licitados, conforme exigência no item 5.2.6 do edital. Em resposta é, 
a Pregoeira lembrou aos participantes o excesso de formalismo em seus apontamentos, baseando-se no 
principio do formalismo moderado, pois entende que nenhum dos questionamentos tem relevância quanto a 
aceitação das referidas propostas de preços, vejamos algumas observações: "São frequentes as decis s do 
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Tribunal de Contas da União que prestigiam a adoção do principio do formalismo moderado e a 
possibilidade de saneamento de falhas ao longo do procedimento l.icitatório. Resumidamente, o formalismo 
moderado se relaciona a ponderação entre o princípio da eficiência e o da segurança jurídica, ostentando 
importante função no cumprimento dos objetivos descritos no art. 30  da lei de licitações: busca da proposta 
mais vantajosa para a Administração, garantia da isonomia e promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável". Nesse sentido, orienta o TCU no acórdão 357/2015•Plenário: No cimo de procedimentos 
licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de 
fonnas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, 
promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o formalismo  extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais á 
proteção das prerrogativas dos administrados. Portanto, aqui na presença de todos, a Pregoeira solicita que o 
representante da empresa ALTAVIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, 
escreva de próprio punho, em sua proposta de preços, a validade da ata de registro de preços, que já está 
determinada no edital ser de 12 (doze) meses, o que prontamente foi atendido pelo representante; Explica a 
Pregoeira quanto à marca dos equipamentos, que aqui estamos licitando serviços, e que a marca dos 
equipamentos a serem apresentados na execução destes, não é necessária compor a proposta de preços, por 

fl não ser objeto principal, e sim um item de execução do serviço licitado. Desta forma a Pregoeira juntamente 
com a equipe de apoio analisou as demais especificações das propostas de preços, considerando as três 
propostas de preços classificadas para a fase de lances da seguinte forma: 

ALTAVIA 	SOLUÇÕESESER\IÇOS DE 
$ 	83.3 ,00 INFORMÁTICA LTDA - ME 

flÁA flAn NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LiDA - 
ME 
01 MÓVEL 5/A Ri 389.700,00 
Logo após, passou para fase de lances verbais dos proponentes classificados, sendo composta a planilha 
lances verbais da seguinte forma: _____________  

VALOR - 	10 	20 	 30 40 
PROPONENTES  INICIAL EM .:LANCE , LANCE 	:LANCE LAN( 

LTAVIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS Ri Ri 	Ri Ri 
E INFORMÁTICA LTDA .ME fl? 	

, ,, 
loj.jvu,vu 180.000,00 178.000,00 	175.000,00 173.00( 

OVA VIA TECNOLOGIA  
264.000  

R$ Ri 	Ri Ri 
OBILIDADELTDA-ME 183.00(0) 00 179.000,00 	177.000,00 174.991 

C/A 
IVfl..F 7 Letj 01 Ct 

DC2QOIÍV%flfl 
fl.J OU? • 1 WW 

SEM 
LANCE  

5° 	60 	 7° 	i VALOR PROPONENTES 	LANCE 1 LANCE LANCE 	LANCE 	FINAL —  
ALTA VIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS 	Ri 	Ri 	Ri 	Ri 	Ri 
DE INFORMÁTICA LTDA - ME 	153.000,00 149.000,00 147.000,00 	145.000,00 	145.000,00 
NOVA VIA TECNOLOGIA E 	 Ri 	Ri 	Ri 	SEM 
MOBILIDADE LTDA - ME 	154.08000 150.000,00 148.999,00 	LANCE 

Após a finalização dos lances verbais a Pregoeira acompanhada da Equipe de Apoio abriu o envelope N.° 02 
(DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) da empresa vencedora. Em seguida analisou a documentação 
juntamente com a Equipe de Apoio, e após análise deu vistas aos licitantes participantes. Ato contínuo 
declarou HABILITADA a empresa ALTAVLA SOLUÇÕES  E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - 
ME, por ter cumprido todas as exigências editalicias, bem como as normas da Lei Federal n° 10.520/02 e Lei 
Federal n° 8.666/93. A Pregoeira perguntou aos licitantes presentes se exista por parte dos mesmos, alguma 
intenção de entrar com recurso contra a decisão da Comissão, para que fosse registrada em ata a síntese das 
suas razões, conforme faz constar no item 8.1 do Edital. Não houve manifestação por pane dos licitantes, 
concordando todos com os procedimentos deste pregão. A pedido do representante legal da empresa NOVA 
VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA - ME, esclarecemos neste momento que conforme 
determinação no item 10.6 da minuta do contrato, anexo V do edital, "A CONTRATADA. na  execução do 
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sem a expressa autorizacão da Administracão". A Pregoeira determina ao vencedor que apresente sua 
proposta de preços adequada no prazo e condições estipulados no edital, especificamente nos itens 7.7.1 e 
7.7.2. Portanto, nada mais havendo a tratar nem a declarar, a Pregoeira deu por encenada a sessão às 
1 2h3Omin, do que para constar foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da 
equipe de apoio e pelos Licitantes presentes. 

COMISSÃO DE PREGÃO 
Função Nome . ' AssinaWr& 

Pregoeira: Rosilândia Ribeiro da Silva 4-_.k 
Membro: José Thiago de Carvalho  4  

/ 7) 3 / C 
flp 

Membro: Erandir Pereira de Sousa 

Membro: Francisca Jorangela Barbosa Almeida - 	 t 
1 

LICITANTES PARTICIPANTES  
PROPONENTES REPRESENTANTES CPF'S ASSINATURA 

ALTA VIA SOLUÇÕES E DEYVJD 	MORAIS 	DA 041.303.283-36 / 
SERVIÇOS 	 DE SILVA - Sf 

 
INFORMÁTICA LTDA - ME 
NOVA VIA TECNOLOGIA WALTER 	FERREIRA 312.758.343-53 / 
E MOBILIDADE LTDA - CARVALHO NETO  
ME 
01 MÓVEL S/A WANLEY 	ANTONIO 1 	212.694.593-68 

RIBEIRO DA SILVA  


