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PREGÃO PRESENCIAL N2 2019.03.21.1 - SRP 

À PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 	 N 
Razão social: ALTAVIA SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. 

CNPJ N: 18.341.03910001.38 

Inscrição Municipal: 282373-0 

Endereço: AV. DOM LUIS, N9 807 - SAIA PAVIMENTO 20121, BAIRRO: MEIRELES - FORTALEZA/CE. CEP: 

60.160-230 

Fone/Fax: 85 3402-8643 

E-mail: altavia@altavla.com.br  
Banco: 8radesco 

Agência N9.:0564-9 
Conta Corrente N2.:10744-1 

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 a 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. 

LOTE ÚNICO  

flEM DESCRITIVO UNIDADE 	QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 

UNITÁRIO 

Licença de uso de software de aplicativo 

de talonário eletrônico para auto de 

infração de trânsito com seus acessónos 

correspondentes 	e 	sistema 	web 	de 

01 gestão, acompanhado de smartphone (iND 600 R$ 234,16 R$ 140.496,00 

com acesso a internet, e serviços de 

dados 	(Instalação/Configuração 	e 
Migração) 	e 	ainda 	Treinamento 

Operacional. (ver nota explicativa abaixo)  

Locação de Impressora Térmica Portátil 

02 com conexão sem fio, bluetooth ou wi-fi. UNO 300  R$ 15,01 R$ 4.503,00 

(ver _nota _explicativa _abaixo)  

VALOR TOTAL LOTE ÚNICO: R$ 144.999,00 

E Nota Exollçaivp 1: o quantitativo apresentado no quadro acima representa a totalidade que poderá ser utilizada, 

servindo neste momento para balizar a disputa e ofertar ao licitante o quantitativo a ser registrado na ata de 

registro de preços. 

Nota Explicativa 2: a quantidade 600 do item Ida tabela acima, corresponde ao total de mensalidades em um 

ano que poderá ser utilizada, estipulada tendo por base 50 licenças mensais por um período de 12 meses, sendo 
aplicado o mesmo raciocínio para as impressoras do item 2. 

Nota Explicativa 3: Conforme normas municipais e federais, atualmente, guardas municipais e agentes de trânsito 

poderão autuar infrações de trânsito. No quadro de servidores municipal atual, existem 43 guardas e 26 agentes 
de trânsito, totalizando 69 agentes público. Considerando que nem todos estarão em atividade rio mesmo 

momento, estipulamos a necessidade de apenas 50 licenças acompanhadas de apenas 25 impressoras mensais. 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 144.999,00 (CENTO E QUARENTA € QUATRO MIL 

NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS). 



taU  PACJNA_ 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS. 

VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 12 (DOZE) MESES. 

Declaro que, nos valores apresentados acima, inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre o objeto licitado. 

Fortaleza, 03 de maio de 2019. 
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ZERRASAIVA LEÃO 

SÓCIA ADMINISTRADORA 

CPF: 004.008.793-01 


