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em 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°2019.03.21.1— SRP 

OBJETO: 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. 

A Pregoeira do Município de Horizonte, designada através da Portaria N° 505/2019 de 05 de 
fevereiro de 2019, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da Lei N.° 8.666, de 
21 de junho de 1.993, e suas posteriores alterações que a Comissão concluiu o julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.03.21.1 - SRP, declarando vencedora do certame a 
empresa: ALTAVIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, 
vencedora do LOTE ÚNICO com o valor global de R$ 144.999,00 (cento e quarenta e quatro 
mil novecentos e noventa e nove reais), e tendo a mesma atendido a todos os requisitos do 
Edital, vem ADJUDICAR, nos autos do processo licitatório na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 2019.03.21.1 - SRP o Objeto Licitado em favor da empresa: ALTAVIA 
SOLUÇÕES E SERVIÇOS  DE INFORMÁTICA LTDA - ME, por ter a mesma 
apresentado a proposta mais vantajosa para esta Administração Municipal, para que produza 
os efeitos legais e jurídicos pertinentes, confbrme itens especificados abaixo: 

LOTE ÚNICO 

VALOR VALOR 
ITEM DESCRITIVO 	1 UNIDADE i QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL 

R$ R$ 

Licença de uso de software de 	 1 

aplicativo de talonário eletrônico 
para auto de infração de trânsito 1 
com 	seus 	acessórios 
correspondentes e sistema web de 

01  p gestão, 	acompanhado 	de 	UND 	600 R$ 234,16 
R$ 

smartphone com acesso a Internet, 140.496, 14049600 

e 	serviços 	de 	dados 
(Instalação/Configuração 	e 
Migração) e ainda Treinamento 
Operacional. 



PREFEMIRA DE 

Locação de Impressora Térmica 
02 Portátil com conexão sem 	Ao, UND 300 R$ 15,01 Ri 4.503,00 

bluetooth ou wj-fi. 

VALOR TOTAL LOTE ÚNICO: ES 144.999,00 

Horizonte/CE, 06 de maio de 2019. 
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