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TERÇA-FEIRA 

10 DE JANEIRO DE 2023 

ANO V – EDIÇÃO N° 06 

 

 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

 

A Pregoeira Oficial do Município de Nazaré, Srª. Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas, nomeada através do Decreto nº 

086 de 25 de maio de 2022, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 4º, XXI, da Lei nº 10.520/2002, 

resolve ADJUDICAR o objeto da licitação na modalidade Pregão eletrônico nº 063/2022, para prestação de serviço de 
Locação de licença de uso para o sistema de processamento , controle e arrecadação das multas de transito, apoio a 

JARI , a supervisão administrativa e operacional, bem como serviço de implantação e suporte técnico e operacional do 

sistema para registro e emissão de infrações de trânsito e de transporte (AIT) por meio de equipamentos eletrônicos 

portáteis, cedido em regime de comodato para a Cidade de Nazaré, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, 

Resoluções e Portarias do Denatran, na forma, quantidade, especificações técnicas e demais condições expressas no 

Edital e seus Anexos, descritos no Edital do Pregão Eletrônico n.º 063/2022, cujos quantitativos, preços final 
unitários e total constam na Proposta Contratada, os quais ficam fazendo parte integrante do presente contrato, 

independentemente de anexação ou transcrição, e condições estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e 

subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93. Empresas vencedoras: TIVIC Tecnologia e Informação Ltda, CNPJ: 

11.085.332/0001-32, Endereço: Rua Sinhazinha Santos, nº: 315, B: Centro, Vitória da Conquista– BA, Valor Total: R$ 

57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais). 

Submeta-se o presente processo licitatório a Exma. Prefeita Municipal para que, estando de acordo, proceda a devida 
homologação. 

 

Publique-se e cumpra-se. 

Nazaré, 28 de dezembro de 2022 

Sibele Borges Ribeiro Morais Caldas 
Pregoeira 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1004/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2022. 

OBJETO: Locação de licença de uso para o sistema de processamento , controle e arrecadação das multas de transito, 

apoio a JARI , a supervisão administrativa e operacional, bem como serviço de implantação e suporte técnico e 
operacional do sistema para registro e emissão de infrações de trânsito e de transporte (AIT) por meio de equipamentos 

eletrônicos portáteis, cedido em regime de comodato para a Cidade de Nazaré, em conformidade com o Código de Trânsito 

Brasileiro, Resoluções e Portarias do Denatran, na forma, quantidade, especificações técnicas e demais condições 

expressas no Edital e seus Anexos, descritos no Edital do Pregão Eletrônico n.º 063/2022. 

 

HOMOLOGAÇÃO 
 

A PREFEITA MUNICIPAL DE NAZARÉ, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no art. 4º, XXII, da Lei nº 

10.520/2002, acatando o resultado apresentado pela Pregoeira da Prefeitura Municipal, referente ao Processo Administrativo 

em epígrafe correspondente ao PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2022-SRP, não havendo, óbice de ordem legal, administrativa 

ou judicial quanto à regularidade do processo, resolve HOMOLOGA o resultado da presente licitação e ratifica a 
ADJUDICAÇÃO realizada pela Pregoeira Oficial do Município, nos termos da Ata lavrada em sessão pública no dia 

28/12/2022, dos itens a seguir enumerados, realizada pela Pregoeira e Equipe Técnica do Pregão, para a empresa: TIVIC 

Tecnologia e Informação Ltda, CNPJ: 11.085.332/0001-32, Endereço: Rua Sinhazinha Santos, nº: 315, B: Centro, Vitória da 

Conquista– BA, Valor Total: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais). 

Fica convocado o adjudicatário do (s) lote (s) desta Licitação, a comparecer no Setor de Contratos da Prefeitura Municipal, 

para assinar ata Registro de Preço /Contrato no prazo de até 05(cinco) dias corridos, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei nº. 10.520/02 e art. 81 da Lei nº 8.666/93. 

 

Registre-se, Cumpra-se,  

Publique-se e Lavre-se o Contrato. 

Nazaré, 28 de dezembro de 2022 
Eunice Soares Barreto Peixoto 

Prefeita Municipal 
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RESUMO DE CONTRATO Nº 199/2022 

Modalidade: PREGÃO ELETRONICO Nº 063/2022 

Contratante: MUNICIPIO DE NAZARÉ 

Contratado: TIVIC Tecnologia e Informação Ltda  

CNPJ/CPF: 11.085.332/0001-32 

 

 
Objeto: 

 

Locação de licença de uso para o sistema de processamento , controle e arrecadação das multas 

de transito, apoio a JARI , a supervisão administrativa e operacional, bem como serviço de 
implantação e suporte técnico e operacional do sistema para registro e emissão de infrações de 

trânsito e de transporte (AIT) por meio de equipamentos eletrônicos portáteis, cedido em regime 

de comodato para a Cidade de Nazaré, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, 

Resoluções e Portarias do Denatran, na forma, quantidade, especificações técnicas e demais 

condições expressas no Edital e seus Anexos, descritos no Edital do Pregão Eletrônico n.º 
063/2022. 

Valor Total: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais). 

Assinatura: 28 de dezembro de 2022 

Vigência: 12 meses 

Dotação 

Orçamentaria: 

Unidade Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte 

66001 2131 33.90.39.00 00 

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal de Nazaré 

 

 
 

 

 


