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TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°2017.06.20.1— SRP 

OBJETO: Registro de Preços visando à prestação de serviços de implantação, intermediação e 
administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro 
processado de gerenciainento pua aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atendcràs 
necessidades do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Teimo de Referência. 

A Pregoeira do Município de Horizonte, designado através da Portaria N° 580/2017 de 06 de Abril de 2017, 
toma publico 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°2017.06.20.1—
SRP, declarando vencedora do certame a empresa: =ALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, com menor 
percentual de taxa de administração - 0,01% (zero vírgula um por cento), perfazendo o valor global de ES 
4.785.879,54 (quatro milhões setecentos e oitenta e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e 
quatro centavos), sendo este valor distribuídos através das secretarias municipais da seguinte forma: 
GABINETE DO PREFEITO: ES 309.950,99 (trezentos e nove mil novecentos e cinquenta reais e noventa e 
nove centavos); SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO: R$ 100.876,09 (cem mil 
oitocentos e setenta e seis reais e nove centavos); SECRETARIA DE FINANÇAS: Ri 68.226,82 (sessenta e 
oito mil duzentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos); SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: ES 
1.052.255,22 (um milhão, cinquenta e dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos); 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: Ri 1.529.772,96 (um milhão quinhentos e vinte e nove mil setecentos e 
setenta e dois reais e noventa e seis centavos); SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E 
URBANISMO: 1(5 765.946,59 (setecentos e sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta 
e nove centavos); SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE: Ri 61.646,16 (sessenta e um 
mil seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos); SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER: R.S 
82.968,30 (oitenta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos); SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO: Ri 42.194,22 (quarenta e dois mil 

I
cento e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos); SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS 
HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA: Ri 313.921,39 (trezentos e treze mil novecentos e vinte e um reais e trinta 
e nove centavos); SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE: Ri 
159.575,96 (cento e cinquenta e nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos); 
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL Ri 95.297,53 (noventa e cinco mil duzentos e 
noventa e sete reais e cinquenta e três centavos); FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: Ri 
168.833,88 (cento e sessenta e oito mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos); FUNDO 
MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL: ES 34.413,44 (trinta e quatro mil quatrocentos e treze reais e 
quarenta e quatro centavos) e tendo a mesma atendido a todos os requisitos do Edital, vem ADJUDICAR nos 
autos do Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial de N°2017.06.20.1— SRP, o Objeto Licitado 
em favor da empresa TRJYALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, por ter a mesma apresentado a proposta mais 
vantajosa para esta Administração Municipal, para que produza os efeitos legais e jurídicos pertinentes. 

Horizonte/CE, 10 de agosto de 2017. 


