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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N°2019.03.21.1 — SRP 
cujo objeto é 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, 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: ALTAVIA SOLUÇÕES E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA — ME, vencedora do LOTE ÚNICO com o valor 
global de ES 144.999,00 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais), 
conforme abaixo especificado por item. 

VALOR 	VALOR 
ITEM DESCRITIVO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO 	TOTAL 

ES 

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, acompanhado de ES 

01 smartphone 	com 	acesso 	a UND 	600 R$ 234,16 
140.496,00 

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

(ver nota explicativa abaixo) 

Locação 	de 	Impressora 
Térmica Portátil com conexão 

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

(ver nota explicativa abaixo) 

VALOR TOTAL LOTE ÚNICO: 1(5 144.999 0 00 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 	 ri 
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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, 16 DE MAIO DE 2019. 

/DanieIX 
de Segurança, caddak$e Transporte. 
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