
PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HoRlzor'rrE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPRLEENDEDORJSMO 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SRP cujo 
objeto é 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 
gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender às necessidades do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência, bem como Parecer 
pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para 
que surta os devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 
vencedora com menor percentual de taxa de administração de 0,01% (zero vírgula zero um por cento), 
totalizando o valor global de Es 42.194,22 (quarenta e dois mil cento e noventa e quatro reais e vinte e dois 
centavos). 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNt) QTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 

ADMINISTRAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO 

DE 
COMBUSTÍVEIS 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

(%) 
DA TAXA DE 

 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APÓSA 

INCIDÊNCIA DO 
VALOR 

CORRESPONDENTE 
A 

ADMINISTRAÇÃO 
Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamenLo para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, 	etanol 	e 
óleo diesel). 

Serviço 1 ES 42.190,00 0,01% R542.194,22 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA ~C AL DE HORJZOIÇFE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE2OI7. 	 / 

Vera Lucia Bezenr 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO 



PREFEITURA 
MuNICIPAL DE 
HORIZONTE 

 

 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SRP cujo 
objeto é Registro de Preços visando à prestação de serviços de implantação, intermediação e administração 
de um sistema informatizado e integrado, com utilização de então magnético ou micro processado de 
gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atenda às necessidades 
do Município de Horizonte/CE, conforme especificações comidas no Termo de Referência, bem como 
Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o 
mesmo para que surta os devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber: TRJVALE 
ADMINISTRAÇÃO LIDA vencedora com menor percentual de taxa de administração de 0,01% (zero 
vírgula zero um por cento), totalizando o valor global de R.$ 1.052.255,22 (um milhão, cinquenta e dois mil 
duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos). 

ITEM UND QTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
(%) 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA Após A 

INCIDÊNCIA DO 
VALOR 

CORRESPONDENTE 
ÀDA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO 
PARAAQUISIÇÂO  

DE 
COMBUSTÍVEIS 

ESPECIFICAÇÃO 

1. 

Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	& 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, etanol e 
óleo diesel). 

Serviço 1 R$ 1.052.150,00 0,01% R$ 1.052.255,22 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 

RcgnaMomingos 
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DE FINANÇAS 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SRP cujo 
objeto é 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 gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender 
às necessidades do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em 
tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber: 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA vencedora com menor percentual de taxa de administração de 
0,01% (zero vírgula zero um por cento), totalizando o valor global de R$ 68.226,82 (sessenta e oito mil 
duzentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos). 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 

ADMINiSTRAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO 

DE 
COMBUSTÍVEIS 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

(%) 
DA TAXA DE 

 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APÓS A 

INCIDÊNCIA DO 
VALOR 

CORRESPONDENTE 
A 

ADMINISTRAÇÃO 

1. 

Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, 	etanol 	e 
óleo diesel). 

Serviço 1 R$ 68.220,00 0,01% 11$ 68.226,82 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 

dkk,Âjn\rn. t4ça- 
Ijtna dèFãtima MesqIia flirroso 

SECRETÁRIA EXECUTIVA DE FINANÇAS 



PREFEITURA 
MUNICIPAL i)i: 
HORIZONTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
GABINETE DO PREFEITO 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SRP cujo 
objeto é Registro de Preços visando à prestação de serviços de implantação, intennediação e administração 
de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro processado de 
gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender às necessidades do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência, bem como Parecer 
pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para 
que surta os devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 
vencedora com menor percennial de taxa de administração de 0,01% (zero vírgula zero um por cento), 
totalizando o valor global de R$ 309.950,99 (trezentos e nove mil novecentos e cinquenta reais e noventa e nove 
centavos). 

P 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 

ADMINISTRAÇÃO 
 

PARA AQUISIÇÃO 
DE 

COMBUSTÍVEIS 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

(%) 
DA TAXA DE 

 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APós A 

INCIDÊNCIA DO 
VALOR 

CORRESPONDENTE 
A 

ADMINISTRAÇÃO 

1. 

Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, 	etanol 	e 
óleo diesel). 

Serviço 1 RI 309.920,00 0,01% Ri 309.950,99 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 

Instrumento Convocatória 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 

Joã4 üd(tda 
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

* 
c pá 	 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E TRANSPORTE 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SRP cujo 
objeto é 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 gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender 
às necessidades do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em 
tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber: 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA vencedora com menor percentual de taxa de administração de 
0,01% (zero vírgula zero um por cento), totalizando o valor global de R$ 159.575,96 (cento e cinquenta e 
nove mil quinhentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos). 

ITEM ESPECIFICAÇÃO
PARA 

UND QTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 

ADMINISTRAÇÃO 
AQUISIÇÃO 

DE 
COMBUSTÍVEIS 

TAXA DE - 
ADM!NISTRAÇAO 

(%) 
DA TAXA DE 

 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APÓS A 

INCIDÊNCIA DO 
VALOR 

CORRESPONDENTE 
A 

ADMINISTRAÇÃO 

1. 

Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, 	etanol 	e 
óleo diesel). 

Serviço 1 R$ 159.560,00 0,01% R$ 159.575,96 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL SE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 

SECRETÁRIO DE SEG ITO E TRANSPORTE 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

    

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SEI' cujo 
objeto é 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 
gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender às necessidades 
do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência, bem como 
Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o 
mesmo para que surta os devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber: TRI VALE 
ADMINISTRAÇÃO LTDA vencedora com menor percentual de taxa de administração de 0,01% (zero 
virgula zero um por cento), totalizando o valor global de ES 1.529.772,96 (um milhão quinhentos e vinte e 
nove mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos). 

ITEM ESPECIFICAÇÃO IJNJ) QTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 

ADMINISTRAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO 

DE 
COMBUSTÍVEIS 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

(%) 
DA TAXA DE 

 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APÓS A 

INCIDÊNCIA DO 
VALOR 

CORRESPONDENTE 
A 

ADMINISTRAÇÃO 

1. 

Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, 	etanol 	e 
óleo diesel). 

Serviço 1 RS 1.529.620,00 0,01% R$1.529.772,96 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 

Everardo Cavalcante j.omings 
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 



PREFEITURA 
MUNICIPAL 1W 
HORIZONTE 

t%VAH4 

55  
Pá'ina .? 

t. 	(l'b 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SRP cujo 
objeto é 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 
gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender às necessidades do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência, bem como Parecer 
pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para 
que surta os devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 
vencedora com menor percentual de taxa de administração de 0,01% (zero virgula zero um por cento), 
totalizando o valor global de R$ 100.876,09 (cem mil oitocentos e setenta e seis reais e nove centavos). 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNO QTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 

ADMINISTRAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO 

DE 
COMBUSTÍVEIS 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

(%) 
DA TAXA DE 

 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APOS A 

INCIDÊNCIA DO 
VALOR 

CORRESPONDENTE 
A 

ADMINISTRAÇAO 

1. 

Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, 	etanol 	e 
óleo diesel). 

Serviço 1 RI 100.866,00 0,01% RI 100.876,09 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 

Instrumento Convocatória 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 

Maria' ijToes 
SECRETARIA RIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E AGROPECUÁRIA 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SE.P cujo 
objeto é 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 para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender 
às necessidades do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em 
tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber: 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA vencedora com menor percentual de taxa de administração de 
0,01% (zero vírgula zero um por cento), totalizando o valor global de R$ 313.921,39 (trezentos e treze mil 
novecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos). 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 
ADMINISTRAÇÃO  
PARA AQUISIÇÃO 

DE 
COMBUSTÍVEIS 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

(%) 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APÓS A 

INCIDÊNCIA DO 
VALOR 

CORRESPONDENTE 
A DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

1. 

Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, etanol e 
óleo diesel). 

Serviço 1 R$ 313.890,00 0,01% R$ 313.921,39 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatória 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 

OLCJ LaCt 
Sylvana de Albuquerque Santana 

SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS IIÍDRICOS E AGROPECUÁRIA 



PREFEITURA 
Mu\IcIp,u. DE 
HORIZONTE '? Pá'ina Z 

     

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SRP cujo 
objeto é 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 gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender 
às necessidades do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em 
tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber 
TIUVALE ADMINISTRAÇÃO LIDA vencedora com menor percentual de taxa de administração de 
0,01% (zero vírgula zero um por cento), totalizando o valor global de R$ 95.297,53 (noventa e cinco mil 
duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos). 

e 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND IQTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 

ADMINISTRAÇÃO 
PARA AQUISIÇA 

..
O  

DE 
COMBUSTÍVEIS 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

(%) 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APÓS A 

INCIDÊNCIA DO 
VALOR 

CORRESPONDENTE 
A DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

1. 

Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, etanol e 
óleo diesel). 

Serviço 1 R.$ 95.288,00 0,01% R$ 95.297,53 

Ao Setor Contábil-fmanceiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 

Shirley Cliafes Braga Bezerra 
SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 



 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

PM HORIZONTE 

 

 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
FUNDO MUNICIPAL, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N°2017.06.20.1 - SRP cujo 
objeto é 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 gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender 
às necessidades do Município de Horizonte/CE, conforme especificações comidas no Termo de 
Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em 
tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber: 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA vencedora com menor percentual de taxa de administração de 
0,01% (zero vírgula zero um por cento), totalizando o valor global de R$ 168.833,88 (cento e sessenta e oito 
mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos). 

e 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE 

i  VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 

ADMINISTRAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO 

DE 
COMBUSTÍVEIS 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

(%) 
DA TAXA DE 

 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APÓS A 

INCIDÊNCIA DO 
VALOR 

CORRESPONDENTE 
A 

ADMINISTRAÇÃO 

1. 

Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, etanol e 
óleo diesel). 

Serviço 1 R.$ 168.817,00 0,01% R$ 168.833,88 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatória 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 

Shirley Cháves Braga Bezerra 
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 



PREFEITURA 
- 	MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SRP cujo 
objeto é Registro de Preços visando à prestação de serviços de implantação, intennediação e 
administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro 
processado de gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender 
às necessidades do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em 
tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber: 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA vencedora com menor percentual de taxa de administração de 
0,01% (zero vírgula zero um por cento), totalizando o valor global de Ri 765.946,59 (setecentos e sessenta e 
cinco mil novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 

PARA AQUISIÇÃO 
DE 

COMBUSTtVEIS 

ADMJNISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO 

TAXA DE 

(%) 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APÓS A 
INCIDÊNCIA DO 

VALOR 
CORRESPONDENTE 
ÀDA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, etanol e 
Óleo diesel). 

Serviço 1 R$ 765.870,00 0,01% R$ 765.946,59 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 

Hé/ No 	m 
SECRETÁRIO DE OB , SER VIÇf OS (TBL OS E URBANISMO 



o 	sar Bezerra Diógenes 
TARJO DE ESPORTE E LAZER 

PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SRI' cujo 
objeto é Registro de Preços visando à prestação de serviços de implantação, intennediação e administração 
de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro processado de 
gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender às necessidades do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de Referência, bem como Parecer 
pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em tela, HOMOLOGO o mesmo para 
que surta os devidos efeitos legais ã respectiva vencedora, a saber: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 
vencedora com menor percentual de taxa de administração de 0,01% (zero vírgula zero um por cento), 
totalizando o valor global de R$ 82.968,30 (oitenta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta 
centavos). 

e 

ITEM ESPECIFICAÇÃOESPECIFICAÇÃO UND QTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 

PARA AQUISIÇÃO 
DE 

COMBUSTÍVEIS 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

(%) 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APOS A - INCIDÊNCIA DO 

VALOR 
CORRESPONDENTE 

A DA TAXA DE - ADMIMSTRÀÇAO 

1. 

Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, etanol e 
óleo diesel). 

Serviço 1 R$ 82.960,00 0,01% R$ 82.968,30 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HORIZONTE 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SRP cujo 
objeto é Registro de Preços visando à prestação de serviços de implantação, intennediaçâo e 
administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro 
processado de gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender 
às necessidades do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em 
teta, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos Legais à respectiva vencedora, a saber: 
TRJVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA vencedora com menor percentual de taxa de administração de 
0,01% (zero vírgula zero um por cento), totalizando o valor global de R$ 61.646,16 (sessenta e um mil 
seiscentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos). 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNI) QTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 
ADMINISTRAÇÃOTAXA 
PARA AQUISIÇÃO 

DE 
COMBUSTÍVEIS 

DE 
ADMINISTRAÇÃO 

(%) 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APÓS A 

INCIDÊNCIA DO 
VALOR 

CORRESPONDENTE 
ÀDATAXADE 

ADMINISTRAÇÃO 
Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utii7açfto de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustiveis 
(gasolina, etanol e 
Óleo diesel). 

Serviço 1 R$ 61.640,00 0,01% 1(561.646,16 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 

Vania Ma 	de "Mc ri  
SECRETÁRIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 



Belizán 
GESTOR DO FUNDO M 

os 
E SEGURIDADE SOCIAL 

PREFEITURA 
M 	MUNICIPAL DE 

HORIZONTE 

  

  

,p Pá'ina 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°2017.06.20.1 - SRP 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2017.06.20.1 - SRP 
cujo objeto é 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 gerenciamento para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) para atender 
às necessidades do Município de Horizonte/CE, conforme especificações contidas no Termo de 
Referência, bem como Parecer pertinente da Assessoria Jurídica atestando a regularidade do certame em 
tela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber: 
TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA vencedora com menor percentual de taxa de administração de 
0,01% (zero vírgula zero um por cento), totalizando o valor global de R$ 34.413,44 (trinta e quatro mil 
quatrocentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). 

e 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTDE 

VALOR GLOBAL 
ESTIMADO PELA 

AMINISTRAÇÃO 
PARA AQUISIÇÃO 

DE 
COMBUSTÍVEIS 

TAXA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

(%) 

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA APÓS A 

INCIDÊNCIA DO 
VALOR 

CORRESPONDENTE 
A DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
Serviços 	de 
implantação, 
intermediação 	e 
administração 	de 
um 	sistema 
informatizado 	e 
integrado, 	com 
utilização de cartão 
magnético ou micro 
processado 	de 
gerenciamento para 
aquisição 	de 
combustíveis 
(gasolina, etanol e 
óleo diesel). 

Serviço 1 R$ 34.410,00 0,01% ES 34.413,44 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 14 DE 
AGOSTO DE 2017. 


