
PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA 
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À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Horizonte. 

A proponente Maria Rosimeire Nogueira Madeiro, cadastrada no CPF 
sob o n.° 903.622.843-34, declara, sob as penas da lei: 

1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, 
especialmente a Lei n.° 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições 
desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1; 

2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de 
participar deste processo licitatório; 

3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os 
tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais 
despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, 
inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender 
as exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital 
e seus Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

*OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades 
'gestoras do município de Horizonte/CE, conforme especificações no 
projeto básico/termo de referência. 

Ite Especificação Unid. Quant. Marca/Tipo  
Ano/Placa 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total R$ 

23 Locação 	de 	veículo 
tipo 	utilitário, 	com 
03 	portas, 
capacidade 	mínima 
de 09 lugares, com 
motorista habilitado, 
seguro 	obrigatório, 

Mês 12 2013/2013 
0SF 1062 

Kombi 

4.000,00 48.000,00 



Ite Especificação Unid. Quant. Marca/Tipo 
Ano/Placa 

Valor 
Unitário  

R$ 

Valor 
Total R$ 

reposição automática 
em caso de defeito INEI 
ou 	grande 	avaria, 
manutenção, 
impostos, 	encargos 
trabalhistas 	e 
previdenciários, tudo 
por 	conta 	da 
contratada/locadora. 

ÇÇ 

Ct 
Combustível 	por 
conta 	 da 
contratante/locatária. 
Aluguel Mensal, com 
quilometragem livre. 
- (Secretaria de Saúde 
- UBS Buenos Aires 1 
E Planalto Galiléia). 

VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) 

Endereço: Estrada Coluna/Cascavel, 6824 - Coluna - Horizonte - Ceará - 
CEP: 62.880-000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e 

cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto 
Básico/Termo de Referência deste edital. 

• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor 
proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos 
serviços, inclusive as relacionadas com: 

• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos 

com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra 4 

terceiros, multas, e/ou qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da 

natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer 



danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados 
direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte, 22 de junho de 2017. 
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a Rosimeire N 
CPF N° 903.622.843-34 



PRoposlA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente João Avelino Filho, cadastrado(a) no CPF sob o ri.0  090.078.653-15, declara, sob as penas 
da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93, alterada e 
consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N°2017.05.19.1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório; 
(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas 
que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a 
execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, 

• conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unld. 
Quant.Marcarripo 

Ano/Placa 

Valor 
Unitário  Valor 

Total R$ 

41 Locação de veículo tipo utilitário, com 03 portas, Mês 12 Microónibus 6.500,00 78.000,00 

/ 
,Zcapacidade mínima 	de 	15 	lugares, 	com 

motorista 	habilitado, 	seguro 	obrigatório, 
reposição automática em caso de defeito ou 
grande avaria, manutenção, impostos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, tudo por conta da 
contratada/locadora. Combustível por conta da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem 	livre. 	(SECRETARIA 	DE 

7 Marcopofo 
Volare 

2008/2009 
DBL 4278 

SAUDE). 

•
VALOR GLOBAL: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) 

Proponente: João Avelino Filho 
CPF: 090.078.653-15 
Endereço: Rua Marina Ferreira de Almeida, 4661 - Dourado 
CidadeluF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-970 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no 

anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluídas todas as 

despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 
• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou qualquer infrações; 

é 



• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de 
responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados 
direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

/ 	João Avelino Filho 
Assinatura Proponente 
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PROPOSTA DE PREÇOS PADRONZIADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

o proponente Francisco Wilson Menezes, cadastrado(a) no CPF sob o n.° 49.t617.313-
04, declara, sobas penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente o Lei n.° 
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.05.191; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste 
processo licitatório; 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto 
contratual, inclusive a margem de lucro. . Desta maneiro, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências 
necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja 
proclamada vencedora. 

OBJETO: 

Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item - Especificação Unid. Quant. Marca/Tipo 
Ano/Placa 

.. 
Valor 

Unitário Total 
Valor 

R$ 

39 Locaço-te veículo tipo turgõo. motor no mínimo 
l.frtuas podas, ar condicionado, vidro elétrico, 

S 

/-(aPcaidode mínimo de carga de 650 Kg. 5 marchas 
à 	frente 	e 	1 	o 	ré, 
COM MOTORISTA HABIUTADO, seguro obdgatádo, 
reposição automática em caso de defeito ou 
grande avada, monutençõo, impostos, encargos 
trabalhistas e previdenciádos, tudo por conta da 
contratada/locadora. Combustível por conta da 
contratante/locatária. 	Aluguei 	Mensal, 	com 

Caminhonete 
Furgão Fiodno 

1.4 Elex 
2014/2014 

Quilometragem livre. (SECRETARIA DE SAÚDE). Mês 12 	-. PUB 1705.- 4.0.00 48.0,00 

VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) 

Proponente: Francisco Wilson Menezes 
CPF:495.61 7.313-04 
Endereço: Rua Luiz Albano de Almeida, 37- Queimadas 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 

obrigações contidas no anexo 1— Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 



• Independente de declaração expresso, fico subentendido que no valor proposto estão 
incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as 
relacionadas com: 

• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Solários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou 

qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos 
serviços. 

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

U4 CO 	 w\n-c 

Francisco Wilson Menezes 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

    

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Rannielly Rangel de Sousa, cadastrd no CPF sob o n.° 
010.226.843-61, declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 
2017.05.19.1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar 
deste processo licitatório; 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos 
de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto 
contratual, inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências 
necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja •   
proclamada vencedora. 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do 
município de Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de 
referência. 

Item Especificação Unid. Quant. 
Ano/Placa 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total R$ 

69 Locação de veículo, motor 1.0, Mês 12,-  Ford KA 2.998,00 35.976,00 
quatro portas, ar condicionado, ,,,/ 2016/2017 
vidro 	elétrico, 	COM PXU 6816 
MOTORISTA 	HABILITADO, 
seguro 	obrigatório, 	reposição 
automática em caso de defeito 
ou grande avaria, manutenção, 
impostos, 	 encargos 
trabalhistas 	e 	previdenciários, 
tudo 	por 	conta 	da 
contratada/locadora. 
Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. 	Aluguel 
Mensal, 	com 	quilometragem 
livre. 	(Secretaria 	de 	Obras, 
Serviços 	Públicos 	e 
Urbanismo). 

VALOR GLOBAL: R$ 35.976,00 (trinta e cinco mil novecentos e setenta e seis reais). 

Proponente: Ranniely Rangel de Sousa 
CPF: 010.226.843-61 
Endereço: Rua Manoel Conrad., 1414 - centro 
Cidade/UF: Horizonte/CE 



4 

CEP: 62.880-081 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 

obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 

incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as 
relacionadas com: 

• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, 

e/ou qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

inforturtística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos 
serviços. 

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

ata 
Ranniely n

' 
 gel de Sousa 

CPF NO  010.226.843-61 

r'w 



VIRGiNIA BEZERRA MARREIRO 
Rua São Raimundo, 63 - Centro 

Horizonte - Ceará 

 

 

 

 

     

PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A proponente VIRGÍNIA BEZERRA MARREIRO, cadastrada no CPF sob o n.° 862.543.593-91. 
declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93, 
alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRENCIA PUBLICA N°2017.05.19.1: 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo 
licitatário: 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a 
margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias 
para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unid. Quant. 
Marca/Tipo Valor 

Unitário R$ 
Valor

Ano/Placa Total R$ 
22 Locação de veículo tipo utilitário, com 

03 portas, capacidade mínima de 09 
lugares, 	COM 	MOTORISTA 
HABILITADO, 	seguro 	obrigatório, 
reposição 	automática 	em 	caso 	de 
defeito ou grande avaria, manutenção, 
impostos, 	encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciá rios, 	tudo 	por 	conta 	da 
contratada/locadora, 	Combustível 	por 
conta da contratante/locatária. Aluguel 
Mensal, 	com quilometragem livre. 	- 
(SECRETARIA DE SAUDE - UBS 
CATOLÉ). Mês 12 

VI( KOMBI 
2012J2012 
OMD 5113 4.000,00 48.000,00 
Valor Global da Proposta 46.000,00 

VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) 

Prazo de Execução: 12 (doze) meses 
Validade da Proposta: 60 (sessentaÇIas. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações 

contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluídas 

todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 
• Manutenção e limpeza do veículo; 

CPF N°862.543.593-91 - RG N° 97023047898 SSP-CE 



VIRGÍNIA BEZERRA MARREIRO 
Rua São Raimundo, 63 - Centro 

Horizonte - Ceará 

• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou 

qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e 

de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á Contratante e/ou a 
terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte-CE., 22 de junho de 2017. 

ríniaBe zerra' Marreiro 
CPF 862.543.593-91 

CPFN°862.543.593-91 - RG N°97023047898 SSP-CE 



PROPOSTA PADRONIZADA 

o 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente MARIA SONEUZA PEREIRA DE ASSUNÇÃO, cadastrado(a) no CPF sob o 
n.° 766.437.863-04, declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93, 
alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo 
licitatório; 

(3) Que nos valores apresentados, abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais 
despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para 
a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: 

Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, 
conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unid. Quant. MarcaMarca/Tipo Valorpo 
Ano/Placa  

. 
Unitário 

115 

Valor 
Total R$ 

21 

• 

Locação de veículo tipo utilitário, com 03 
portas, capacidade mínima de 09 lugares, 
COM 	MOTORISTA 	HABILITADO, 
seguro obrigatório, reposição automática 
em caso de defeito ou grande avaria, 
manutenção, 	impostos, 	encargos 
trabalhistas e previdenciário,s, tudo por 
conta 	da 	contr$úda/locadora. 
Combustível 	por 	'conta 	da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 
com 	quilometragem 	livre. 	- 
(SECRETARIA DE SAUDE - UBS 
ANINGAS). Mês 12 

VW Koli'rbi 
2013/2013 
0CM 5892 

/' 

3.700,00 

7 
7 

44.400,00 

VALOR GLOBAL: R$ 44.400,00 (quarenta e quatro mil e quatrocentos reais). 

Proponente: MARIA SONEUZA PEREIRA DE ASSUNÇÃO 
CPF: 766.437.863-04 
Endereço: 
CidadeluF: Horizonte/CE 
CEP: 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 



Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas 

no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluídas todas 

as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 
• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, dou qualquer 

infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de 

responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, 
gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte., 01 de junho de 2017. 

qQdaoitQancaJ rn5a 71  
Maria Soneuza Pereira de Assunção 

CPF N° 766.437.863-04 



PROPOSTA DE PREÇOS PADROZINADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Eduardo Alves da Silva, cadastrado(a) no CPF sob o n.° 101862.043-53, 
declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 
2017.05.19.1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste 
processo licitatório; 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, 
inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências 
necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja 
proclamada vencedora. 

OBJETO: 

Locação de veículos com motorista, destinados ás unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unid. Quant. 
Marca/Tipo 
Ano/Placa  

Valor 
Unitário  

Valor 
Total R$ 

20 Locação de veículo tipo utilitário, 
com 03 portas, capacidade mínima 
de 09 lugares, COM MOTORISTA 
HABILITADO, seguro obrigatório, 
reposição automática em caso de 
defeito 	ou 	grande 	avaria, 
manutenção, impostos, encargos 
trabalhistas 	e 	previdenciários, 
tudo 	por 	conta 	da 
contratada/locadora. 	Combustível 
por conta da contratante/locatária. 
Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem 	livre. 	- 
(SECRETARIA 	DE 	SAUDE 	- 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA). 

Mês 12 Kombi 
201312013 
ORZ 6792 

Chassi 
913WMF 
07X9DP 
019619 

4.000,00 48.000,00 

-. 

VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) 



E 
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%frnc1 Proponente: Eduardo Alves da Silva 
CPF: 101.862.043-53 
Endereço: Rua Luíza Romana, 149 - Mangueiral 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-486 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 

obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 

incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as 
relacionadas com: 

• Manutenção e limpeza do veiculo; 
Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 

• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou 
qualquer infrações; 

• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 
infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

fd &  
Eduardo Alves da Silva 



PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

Eu JIISAEL ROSENDO DA COSTA  brasileiro, casado, cadastrado no CPF sob o N° 715.634.403-
fifi, residente na rua Marcilene Maria da Costa da Silva, 110, centro na cidade de Horizonte, estado 
do Ceará DECLARA,  sob as penas da lei: 

1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.Q 8.666/93, alterada 
e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N2  2017.05.19.1; 

2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo 
licitatório; 

3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de 
lucro. 
Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para 
a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Untd. Quant. 
Marca/Tipo 
Ano/Placa  

Valor
Valor 

Unitário  Total R$ 

19 Locação de veículo tipo utilitário, com03 
capacidade 	mínima 	de 	09 	lugares, 	COM 
MOTORISTA 	HABILITADO, 	seguro 	obrigatório, 
reposição automática em caso de defeito ou grande 
avaria, 	manutenção, 	impostos, 	encargos 
trabalhistas e previdenciárlos, tudo por conta da 
contratada/locadora. Combustível por conta da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem livre. 	(SECRETARIA DE SAÚDE. 
CAPS AD e CAPS GERAL). 

Mês 12 0513211 
2012/2013 

Volks Wagen 
Kombi 

- 

4.000,00 48.000,00 

VALOR GLOBAL: JiS 48.000.00 (quarenta e oito mil reais), 

Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigaçõesj 
contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 



Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluídas 
todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 

Manutenção e limpeza do veículo; 

Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou 
qualquer infrações; 

Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e 
de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a 
terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

IÇC  

o-  - Horizonte-CE., 06 de junho de 2017. 	
F LS  .143'5  

o c4ct2cr&cta 	SJ 
Ri  

Assinatura Proponente 



Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá 
todas as obrigações contidas no anexo 1- Projeto Básico/Termo de Referência 
deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor 
proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, 
inclusive as relacionadas com: 
• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com 
motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, 
multas, e/ou qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da 
natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e 
prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou 
indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte/Ce., 22 de junho de 2017. 

MPO 
Aldízio Lopes de Sousa 
Assinatura 
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Proposta Comercial 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Francisco Clemilton da Silva, cadastrado) no CPF sob o n.' 174.620.963-
15 declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 
2017.05.19.1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste 
processo licitatório; 

•

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, 
inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências 
necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja 
proclamada vencedora. 

OBJETO: 

Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unid. 
Quant.Marca/Tipo Valor 

Unitário Valor 
Total R$ 

13 Locação de veículo, motor 1.6, 
quatro 	portas, 	ar 

Mês 12 VW 
Novo Gol 

3.600,00 43.200,00 . condicionado, 	vidro 	el#tÍico, 
COM 	 MOTORISTA 

TL MBV 
2017/2017 

HABILITADO, 	seguro 
obrigatório, 	reposição 
automática em caso de defeito 
ou grande avaria, manutenção, 
impostos, 	encargos 
trabalhistas e previdenciários, 
tudo 	por 	conta 	da 
contratada/locadora. 

PNW 5721 

Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. Aluguel 
Mensal, 	com 	quilometragem 
livre. 	(SECRETARIA 	DE 
FINANÇAS). 

Valor Mensal: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) 
Valor Global: R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais) 



Proponente: Francisco Clemilton da Silva 
CPF: 174.620.963-15 
Endereço: Rua Zezé Correia, 42 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

   

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 

obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 

incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas 
com: 

• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, .• 

e/ou qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

Francisco Clemilton da Sivia 
Assinatura Proponente 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

Eu, Gilberto de Lima Matias, brasileiro, casado, residente à Rua Imperador Dom 
Pedro II, 61 "A" - Cajueiro da Malhada, município de Horizonte, inscrito no CPF N° 
020.582.623-79, DECLARO, sotías penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei 
n.° 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N°2017.05.19.1: 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar 
deste processo licitatório: 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a 

• execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. 
Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as 

exigências necessários para a execução dos serviços descritos no Edital e seus 
Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do 
município de 1-lorizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de 
referência. 

Item Especificação Unid. 
Quant.Marcalfipo valor 

Unitário Valor 
Total R$ 

11 Locação de moto, mínimo de Mês 12 Honda CG 1.800,00 21.600.00 
150 	cc, 	COM 	CONDUTOR 160 FAN 
HABILITADO, 	 seguro 
obrigatório, 	reposição 

ESDI 
2016/2016 

automática 	em 	caso 	de 
defeito 	ou 	grande 	avaria, 
manutenção, 	impostos, 
encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciátios, 	tudo 	por 
conta 	 da 
contratada/locadora. 

/POA 9506 

Combustível 	por 	conto 	da 
contratante/locatária. Aluguel 
Mensal, com quilometragem 
livre. (POSTO DOS CORREIOS 
DE QUEIMADAS) - (SECRETARIA 
DE 	PLANEJAMENTO 	E 
ADMINISTRAÇÃO) 

VALOR GLOBAL: R$ 21.600.00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS). 



Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

   

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todos 

as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste 
edital. 

• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto 
estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive 
as relacionadas com: 

• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com 

motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, 

multas, e/ou qualquer infrações; 

•
. Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, 

da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos 
causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela 
execução dos serviços. 

Horizonte-CE., 22 de junho de 2017. 

oe Lfn'tia I..qar;A 
Gilberto de Lima Matias 
CPF N° 020.582.623-79 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

RUw 

O proponente José Fernandes 
declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acato inteiramente os 
8.666/93, alterada e consolidada, e 
2017.05.19.1: 

Lucas, cadastrado no CPF sob o N° 478.691.783-49, 

preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 
as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 

(2) Que, até a presente doto, não existem fatos que nos impeçam de participar deste 
processo licitatório; 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão 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 execução do objeto 
contratual, inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências 
necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja 
proclamada vencedora. 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município 
de Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação UnId. Quant.Marca/Tipo 
Ano/Flaca UStório 

R$ 

Valor 
Total R$ 

99 Locação de veículo, motor 1.6, quatro 
portas, ar condicionado, vidro elétrico, 
COM MOTORISTA HABILITADO, seguro 
obrigatório, reposição automática em 
caso de defeito ou grande avaria, 
manutenção, 	impostos, 	encargos 
trabalhistas e previdenciários, tudo por 
conta 	da 	contratada/locadora. 

Mês 12 VW 
Novo Gol 
2016/2017 
PMF 1322 

3.200,00 38.400,00 

Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatário. Aluguel Mensal, 
com quilometragem livre. 	(SECRETARIA 
DE SEGURANÇA, CIDADANIA, TRÂNSITO E 
TRANSORTE). 

Valo Global R$ 38.400.00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais) 

Proponente: José Fernandes Lucas 
CPF: 478.691.783-49 
Endereço: Rua Baturité. 439 - centro - Horizonte - Ceará 

Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 



• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 
obrigações contidos no anexo 1- Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 

• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 
incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as 
relacionadas com: 

• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou 

qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos 
serviços. 

Horizonte., 22 de junho de 01 7 

Assi tura Proponente 
CPF N° 478.691.783-49 
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PROOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

Eu José Edson de Lima Neto, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Antônio 
Pitombeiro, 274, bairro Planalto Horizonte, s9d( do município de Horizonte, cadastrado no CPF 
(MF) sob o N°604.413.433-41, DECLARO,..MI6 as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93, alterada 
e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19. 1 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo 
licitatório; 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de 
lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para 
a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: 
Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, 
conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unid. Quant. Marca'Tipo 
Ano/Placa  

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

R$ 
53 Locação de moto, mínimo de 150 CC, com condutor 

habilitado, seguro obrigatório, reposição automática 
em caso de defeito ou grande avaria, manutenção. 
impostos, encargos trabalhistas e previdonciários. 
tudo por conta da contratada/locadora. Combustível 
por conta da contratante/locatária. Aluguel Mensal, 
com quilometragem livre. (Secretaria de Educação). 

Mês 12 Honda 
CG 160 FAN 

PNB 1370 
2015(2016 

1.800.00 

- - 

21S00,0O 

Valor Global: R$ 21.600,00 (Vinte e Um Mil efiientos Reais). 

Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 

o O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 
obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 



o Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 
incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as 
relacionadas com: 

o Manutenção e limpeza do veículo; 
o Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
o Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, 

multas, e/ou qualquer infrações; 
o Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos 
serviços. 

Horizonte, 22 de junho de 2017. 
'gy30r d à,-, no VJo 

Proponente 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente LUIZ GOMES DOS SANTOS, cadastrado no CPF sob o n. 
486.247.303-25. residente e domiciliada na Av. Marina Ferreira de Almeida, 4165 - 
Dourado - Horizonte - Ceará. DECLARA, sob as penas da lei: 

1. Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei 
n.O 8.666/93. alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N11  2017.05.19.1: 

2. Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar 
deste processo licitatório: 

3. Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciârios. fiscais e comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir 
sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as 
exigências necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus 
Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do 
município de Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de 
referência. 

Item Especificação Unid. Quant. 
Marca/Tipo 
Ano/placa 

Vr. 
Unit. R$ 

Vr. 
Total R$ 

62 Locação de veículo tipo utilitário. 
caminhão com carroceria fechada, com 
capacidade mínima de 4.000 kg. com 
motorista 	habilitado. 	seguro 
obrigatório, reposição autonítica em 
caso 	de 	defeito 	ou 	grande 	avaria. 
manutenção. 	impostos, 	encargos 
trabalhistas e previdenciarios. 	tudo 
por 	conta 	da 	contratada/locadora. 
Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. Aluguel Mensal. 
com  quilometragem livre. (SECRETARIA 
DE 	EDTJcACAO 	- 	NÚCLEO 	DE 
ALIMENTACÃO ESCOLAR) 

Mês 12 

M. BENZ!? 10 

2006/2006 

PLACA LBW-6849 

5.000.00 60.000.00 

VALOR GLOBAL: 11$ 60.000.00 (sessenta mil reais) 

Proponente: Luiz Gomes dos Santo)7 
CPF: 486.247.303-25 
Endereço: Av. Marina Ferreira de Almeida. 4165 
Cidade/IJF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880.000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 



Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas 

as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste 
edital. 

• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto 
estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços. 
inclusive as relacionadas com: 

• Manutenção e limpeza do veículo: 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com 

motorista: 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra 

terceiros, multas, e/ou qualquer infrações: 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos 
causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela 
execução dos serviços. 

Horizonte, 22 de junho de 2017. .3 	 e- 
FL$   a44j9  

 

Luiz Gomes dos Santos 
Cpf:486.247.303-25 

'-7 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

  

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Walderkley Leite de Sousa, cadastrado no CPF sob o N° 797.879.833-04 
declara, sob as penas da lei: 

1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.2  
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  
2017.05. 19. 1; 

2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste 
processo licitatório 

3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, 

Øinclusive a margem de lucro. 
Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências 

necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja 
proclamada vencedora. 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básco/termo de referência. 

Item Especificação Unid. Quant. Marca/T ipo 
Ano/Placa 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

54 LOCaflQ de veículo, motor 1.6. quatro portas, ar 
,ndicionado, 	vidro 	elétrico, 	com 	motorista 
habilitado, seguro obrigatório, reposicflo automática 
em caso de defeito ou grande avaria, manutenção, 
impostos, encargos trabalhistas e previdenciários. 
tudo por conta da contratada/locadora. Combustível 
por conta da contratante/locatária. Aluguei Mensal. 
com 	quilometragem 	livre. 	(Secretaria 	de 
Educação). 

Mês 12 

Voiks Wagent 
 

FOX CL MBV 
PMU 8644 
2017/2017 

3.590.00 43.080.00 

Valor Total - R$ 43.080,00 (quarenta e três mil e oitenta reais) 

Endereço: Rua Raimundo Nogueira Lopes, 277 - centro - Horizonte - Ceará - CEP 62.880- 
132. 
Prazo de Execução: 12 (doze) me es. 
Validade da Proposta: 60 (seas*ita) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações 

contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 

incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas 
com 

o Manutenção e limpeza do veículo: 



a 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, 

e/ou qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execuço dos serviços. 

Horizonte-Ce., 22 de junho de 2017. 

CVAZÔC&Xt'CV 	 (Ias  s_ 
Walderkley Leite de Sousa 	 45) 

CPF N2  797.879.833-04 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente JOSÉ LAVERDO DA SILVA, cadastrado no CPF sob o N° 
518.441.843-15, declara, sob as penas da lei: 
1) Que acata Inteiramente os preceitos legais 9m vigor, especialmente a Lei n.° 
8.666/93, alterada e consolidada, e as,,-cóndições desta CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 2017.05.19.1; 
2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar 
deste processo licitatório; 
3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a 
execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. 
Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências 
necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso 
seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do 
município de Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de 
referência. 

Item Especificação Unld. Quant. o Valor 
Unário Valor 

Total R$ 

86 Locação 	de 	veículo 	tipo 
uçilitário, 	com 	03 	portas, 

Mês 12 Marcopolo 
Volare 

5.850,00 70.200,00 

,/apacidade mínima de 20 
lugares, 	com 	motorista 
habilitado, ar condicionado, 
cinto 	de 	segurança 	em 
todas 	poltronas, 	seguro 
obrigatório, 	-réosição 
automática 	em 	caso 	de 
defeito 	ou 	grande 	avaria, 
manutenção, 	impostos, 
encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciá rios, 	tudo 	por 
conta 	 da 
contratada/locadora. 

2006/2006 
CLU 5935 

Combustível por conta da 
contratante/locatária. 
Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem 	livre. 
(SECRETARIA DE ESPORTE 
E LAZER). 

VALOR GLOBAL: R$ 70.200,00 (setenta mil e duzentos reais). 



o 	- 
FLS 	 

Proponente: José Laverdo da Silva 
CPF: 518.441.843-15 
Endereço: Rua Joaquim Almeida, 542 - Coqueiros - Horizonte/CE 

Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas 

as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste 
edital. 

• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto 
estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, 
inclusive as relacionadas com: 

•
. Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com 

motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, 

multas, e/ou qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, 

da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos 
causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela 
execução dos serviços. 

Horizonte, 14 de junho de 2017. 

osé Laverdo da Silva 
Assinatura 
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Item 
Valor 

Unitário 
R$ 

1.800,00 

 

 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Michel de Oliveira Silva, cadastrado(a) no CPF sob o n.°  052.060.343-55, declara, sob as 
penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmeptía Lei n.° 8.666/93, alterada e 
consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 2017.05.49 1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório; 
(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas 
que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a 
execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: 

Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme 
especificações no projeto básico/termo de referência. 

Especificação 

ção de moto, mínimo de 150 CC, com 
condutor habilitado, seguro obrigatório, 
reposição automática em caso de defeito ou 
grande avaria, manutenção, impostos, 
encargos trabalhistas e previdenciários, tudo 
por conta da contratada/locadora. 
Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. Aluguel Mensal, com 
uilometr: em livre - Secretaria de Saúde. 

Unid. 

Mês  

Marca/Tipo 
Ano/Placa 

Honda CG 
160 

PNT 6618 
2016120115` 

Quant. 

12 

Valor 
Total R$ 

21.600,00 

VALOR GLOBAL: R$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais) 

Proponente: Michel de Oliveira Silva 
CPF: 052.060.343-55 
Endereço: Rua Amanda Ferreira de Lima, 21 - Diadema 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no 

anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluídas todas as 

despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 
• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou qualquer 

infrações; 

38 

ti 



• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de 
responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta 
ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte-CE,, 22 de junho de 2917. 
o 

FLS 	 3LJ53~ 
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Michel de Oliveira Silva 
CPF N° 052.060.343-55 

 

 



 

 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Francisco Mauro de Lima, cadastrado no CPF sob o n.°  429.657133-87, declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Ifti n.° 8.666/93, alterada e consolidada, e 
as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N°2017.05.19.1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório; 
(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas. previdenciários, 

fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a 
execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a execução dos 
serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de Horizonte/CE, conforme 
especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unid. Quant. 
Marca/Tipo 
Ano/Placa 

Valor 
Unitário 

Total R$  
Valor 

1116 Locação 	de 	veículo 	tipo 	utilitário, 	caminhão 
carroceria fechada, com capacidade mínima de 4 006 kg, 
com motorista habilitado, seguro obrigatóri4-íposição 
automática 	em 	caso de 	defeito ou grande avaria, 
manutenção, 	impostos, 	encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciários, tudo por conta da contratada/locadora. 
Combustível por conta da contratante/locatária. Aluguel 
Mensal, com quilometragem livre. (SECRETARIA DO 
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL). 

Mês 12 

Ford Cargo 
816S 

OSJ 0894 
6.200,00 74.400,00 

VALOR GLOBAL: R$ 74.400,00 (setenta e quatp1tu1(e quatrocentos reais). 

Proponente: Francisco Mauro de Lima -" 
CPF: 429.657.133-87 
Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 3776 - centro 
Cidade/UF: HorizontcJCE 
CEP: 62.880-384 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - 

Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluídas todas as despesas 

necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 
• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade 

civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela 
execução dos serviços. 

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

Francisco Mauro de Lima 
Assinatura 
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PROPOSTA DE PRECOS 

  

À Comissão Permanente de licitação dó Prefeitura Municipal de Horizonte. 
7 

Eu, ROSINEUDA DIÓGEN$ DE SOJiú, brasileiro, casado, residente à Rua Arcos Iris, 164- 
Planalto Horizonte no município defr(orizonte, Estado do Ceará, inscrita no CPF do (MF) sob o 
N° 653.065.973-00. DECLARA,  sob as penas da lei: 

(1) Que acato inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente o Lei n.° 
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  
2017.05.19.1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste 
processo licitatório; 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto 
contratual, inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências 
necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja 
proclamada vencedora. 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município 
de Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unid. 
Quant.Marca/Tipo 

Valor 
Unário 

Valor 
Total R$ 

94 .Locação de veículo, motor 

7' 1.0, 	quatro 	portas, 	ar 
condicionado, vidro elétrico, 
com 	motorista 	habilitado, 
seguro obrigatório, reposição 
automática 	em 	caso 	de 
defeito 	ou 	grande 	avaria, 
manutenção, 	impostos, 
encargos 	trabalhistas 	e 
previdenciários, 	tud,9/ 	por 
conta 	 da 
contratada/locadora. 
Combustível por conta da 
contratante/locatária. VW NQVO 
Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem livre. 	(Fundo 

Gol 
TL MCV 

Municipal 	de 	Assistência 2017/2017 
Social - CREAS). Mês 12 PMF 1752 2.990,00 35.880,00 

Valor Mensal - R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais) 
Valor Global - R$ 35.880,00 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta reais) 

Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 	

Y 
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1 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 

obrigações contidas no anexo 1- Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 

incluídas todas as despesas necessários à execução dos serviços, inclusive os 
relacionados com: 

• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou 

qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos 
serviços. 

Horizonte,, 13 de junho de 2017. 

71ÃYUL442  12acSCyZ& 5cz& 7  
sineuda Diógenes de Sousa 

Proponente 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente FRANCISCO FEUCIANO DE SOUSA, cadastrado(a) no CPF sob o n.° 
174.506.753-15, DECLARA, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigór, especialmente a Lei n.° 
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 
2017.05.19.1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar 
deste processo licitatório; 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos 
de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto 
contratual, inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências 
necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja 
proclamada vencedora. 

OBJETO: 

Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unid. Quant. 
Valor 

Unitário Valor 
Total R$ 

91 Locação de veículo tipo utilitário, 
com 03 portas, capacidade mínima 
de 	09 	lugares, 	com 	motorista 
habilitado, 	seguro 	obrigatório, 
reposição automática em caso de 
defeito 	ou 	grande 	avaria, 
manutenção, 	impostos, 	encargos 
trabalhistas e previdenciários, tudo 
por conta da contratada/locadora. 

Mês 12 KOMBI 
2013/2013 
OSL 7142 

4.000,00 48.000,00 

Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. 	Aluguel 
Mensal, com quilometragem livre. 
- (Fundo Municipal de Assistência 
Social - CRAS Catolé). 

VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS) 

Proponente: FRANCISCO FELICIANDO DE SOUSA 
CPF: 174.506.753-16 
Endereço: Av. Juvenal de Castro, 324, cntF 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-162 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
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NO 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá tod ta 

obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 

incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as 
relacionadas com: 

• Manutenção e limpeza do veículo; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, 

e/ou qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos 
serviços. 

Horizonte-CE., 22 de junho de 2017. 

Francisco Feliciano de Sousa 



 

 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
HORIZONTE. 

O PROPONENTE RONDINEY DE SOUSA DA 
RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA JOÃO BATISTA 
HORIZONTE - CEARÁ, CEP 62.880-526, INSCRITO NO 
DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI: 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, 
DE SOUSA, 520 - MANGUEIRAL - 
CPF (MF) SOB O N° 042.518.933-36, 

1) QUE ACATA INTEIRAMENTE OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR, 
ESPECIALMENTE A LEI N.° 8.666/93, ALTERADA E CONSOLIDADA, E AS CONDIÇÕES 
DESTA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°2017.05.19.1; 

OW?
2) QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO EXISTEM FATOS QUE NOS IMPEÇAM  DE 

ARTICIPAR DESTE PROCESSO LICITATÓRIO; 

3) QUE NOS VALORES APRESENTADOS ABAIXO ESTÃO INCLUSOS TODOS OS 
TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, 
TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS 
DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, 
INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO. 

DESTA MANEIRA, ASSUME O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE ATENDER AS 
EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO EDITAL 
E SEUS ANEXOS, CASO SEJA PROCLAMADA VENCEDORA. 

OBJETO: 
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, DESTINADOS ÀS UNIDADES GESTORAS DO 
MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO 
BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
MARCAiTIPO 
ANOIPLAA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

83 LOCAÇÃO DE MOTO, MÍNIMO 
DE 150 CC, COM CONDUTOR, 
SEGURO 	OBRIGATÓRIO, 
REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA EM 
CASO DE DEFEITO OU GRANDE 
AVARIA, 	MANUTENÇÃO, 
IMPOSTOS, 	ENCARGOS 
TRABALHISTAS 	 E 
PREVIDENCIÁRIOS, TUDO POR 
CONTA 	 DA 
CONTRATADA/LOCADORA. 
COMBUSTÍVEL POR CONTA DA 
CONTRATANTE/LOCATÁRIA. 

MÊS 12 2016/2015 
PMF 4673 

Honda CG 150 
START 

1.800,00 21.600,00 

À,  
'&o,.b/Pó 



Ente 
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AS 	 

1. 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
MARCA/TIPO 
ANO/PLACA 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 
TOTAL 

 

VALOR 

R$ 
ALUGUEL 	MENSAL, 	COM 
QUILOMETRAGEM 	LIVRE. 
(SECRETARIA DE ESPORTE E 
LAZER) 

VALOR TOTAL 21.600,00 

VALOR GLOBAL: Itt 21.600,00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES. 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

OBSERVAÇÕES: 
• O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E 

CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO 1 - PROJETO 
BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. 

• INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA, FICA SUBENTENDIDO QUE NO VALOR 
PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM: 

• MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO VEÍCULO; 
• SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS 

CUSTOS COM MOTORISTA; 
• TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, LICENCIAMENTO, SEGURO TOTAL, INCLUSIVE 

CONTRA TERCEIROS, MULTAS, EIOU QUALQUER INFRAÇÕES; 
• SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA 

NATUREZA, DA INFORTUNISTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER 
DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS 
DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

HORIZONTE/CE., 22 DE JUNHO DE 2017. 

o 
	

06 S003t' 

RONDINEY DE SOUSA DA SILVA 
ASSINATURA 
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Proposta de Preços 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente João Batista de Carvalho, cadastrado no CPF sob o n° 763.117.598-53, 
declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 
2017.05.19.1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste 
processo licitatório; 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, 
inclusive a margem de lucro. 

•
Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências 

necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja 
proclamada vencedora. 

OBJETO: 

Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item -

Marca/Tipo 
Especificação Unid. Quant. 

Valor 
Unitário Valor 

Total R$ 

90 )ocaçâo de veículo tipo 	utilitário, 
com 03 portas, capacidade minima 
de 	09 	lugares, 	com 	motorista 
habilitado, 	seguro 	obrigatório, 
reposição automática em caso de 
defeito 	ou 	grande 	avaria, 
manutenção, 	impostos, 	encargos 
trabalhistas e previdenciários, tudo 
por conta da contratada/locadora. 
Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. 	Aluguel 
Mensal, com quilometragem livre. 	- 
(Fundo Municipal de Assistência Kombi 
Social - Cadastro único e Crás 2013/2013 
Zumbi). Mês 12 OSI 8991 4.000,00 48.000,00 

VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) 

Proponente: João Batista de Carvalho 
CPF: 763.117.598-53 



IN ;rç  

as   ?4b4  2 
o, Endereço: Rua Alexandre Joca, 743 - Zumbi 

Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880.490 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 

obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 

incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as 
relacionadas com: 

• Manutenção e limpeza do veículo: 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista: 
• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou 

qualquer infrações; 
• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 

infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte., 22 de junho ,çle 2017. 

oào Batista de Carvalho 
Proponente 
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PROPOSTA PADRONIZA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Edilson Viana de Brito, cadastrado(a) no CPF sob o n. 534.264.013-04, 
declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA N° 2017.05.19.1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar 
deste processo licitatório; 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam 
incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências 
necessárias para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja 
proclamada vencedora 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município 
de Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unid. Quant. Marc a/Tipo 
aca 

Valor 
Unitário  Valor 

Total R$ 

82 Locação 	de 	veículo 	tipo 	utilitário Mês 12. Renault 5.498,00 65.976,00 
esportivo, motor 1.6, cinco portas, ar 7 Duster 

i>—iondicionado, vidro 	elétrico 	em 
quatro portas, com no mínimo air 
bag duplo, com capacidade para 5 

'— 2015/2016 
PWF 1059 _- 

(cinco) passageiros, computador de 
bordo, 	COM 	MOTORISTA 
habilitados, 	seguro 	obrigatório, 
reposição automática em caso de 
defeito 	ou 	grande 	avaria, 
manutenção, 	impostos, 	encargos 
trabalhistas e previdendárlos, tudo 
por conta da contratada/locadora. 
Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. 	Aluguel 

1' 

Mensal, 	com 	quilometragem livre. 
(SECRETARIA 	DE 	CULTURA, 
TURISMO E JUVENTUDE). 

VALOR GLOBAL: R$ 65.976,00 (Sessenta e Cinco Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais) 



Proponente: Edilson Viana de Brita 
CPF: 534.264.013-04 
Endereço: Rua Horácio Inácio de Sousa, 767 - Diadema 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP:62.882-430 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 

* O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas 
no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
* Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão 
incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas 
com: 
- Manutenção e limpeza do veículo; 

Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 
- Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou 
qualquer infrações; 
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da 
infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à 
Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte, 22 de junho de 2017. 

ScL9L 	 
Assinatura Proponente 

o 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente José Vandir Vicente, cadastraØono CPF sob o n.° 141.279.033-68, declara, sob 
as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.666/93, 
alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRENCIA PUBLICA N°2017.05.19.1; 

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo 
licitatório: 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciá rios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, 
custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a 
margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias 
para a execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

•
OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unid. 
Quant.Marcaffipo 

Unitário
Ano/Placa 	

R$ 

Valor 
Valor 

 Total R$ 

43 Locação de veículo, motor 1.0, Mês 12 \'W Gol 2.990,00 35.880,00 
/ quatro 	portas, 	ar 	condicionado, -, 2017/2017 

/ 
vidro elétrico, COM MOTORISTA 7 PMU 5914 
HABILITADO, seguro obrigatório, 
reposição automática em caso de 
defeito 	ou 	grande 	avaria, 
manutenção, impostos, encargos 
trabalhistas e previdenciários, tudo 
por conta da contratada/locadora. 
Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. 	Aluguel 
Mensal, com quilometragem livre. 
(SECRETARIA DE SAÚDE). 

VALOR GLOBAL: R$ 35.88000 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta reais) 

Proponente: José Vandir Vicente 
CPF: 141.279.033-68 
Endereço: Rua Cel. Gadelha, 06— Zumbi - Horizonte - Ceará - CEP 62.882-115, 

Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações 

contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluídas 

todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 



CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 201 7.05.19.1 

(Prova de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 70  da Constituição Federal) 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

DECLARAÇÃO 

José Vandir Vicente, inscrito no CPF n° 141.279.033-68 DECLARA, para fins do disposto na 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 2017.05.19.1 que: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente 
para fins de prova em processo licitatôrio, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que, em 
cumprimento ao estabelecido na Lei n°9854. de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao 
nciso XXXIII, do artigo 70. da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho 
algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente 
para fins de prova em processo licitatôrio, junto ao Município de Horizonte, Estado do Ceará, que 
concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos; 

c) sob as penas da lei, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa 
habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §20, da Lei n.° 8.666/93. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

Horizonte-CE., 22 de junho de 2017. 

\J 	 c F 
José Vandir Vicente 

CPF N° 141.279.033-68 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Andrelino Alves Feitosa Filho, cadastrado no CPF sob o n.° 244.778.003-63, DECLARA, 
sob as penas da lei: 

1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8.665193, alterada e 
consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N°2017.05.19.1: 

2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo 
licitatório; 

3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e 
demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de 
lucro. 
Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências necessárias para a 
execução dos serviços descritos no Edital e seus Anexos, caso seja proclamada vencedora. 

OBJETO: Locação de veículos com motorista, destinados às unidades gestoras do município de 
Horizonte/CE, conforme especificações no projeto básico/termo de referência. 

Item Especificação Unid. Quant. 
M 
Ano/Placa  

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

24 Locação de veículo tipo utilitário, com 03 portas, 
capacidade 	mínima 	de 	09 	lugares, 	COM 

Mês 12 Kombl 
201V2013 

4.000,00 43.000,00 

MOTORISTA 	HABILITADO, 	seguro 	obrigatório, 
reposição automática em caso de defeito ou grande 
avaria, 	manutenção, 	Impostos, 	encargos 

011-11768 

trabalhistas e previdenciários, tudo por conta da 
contratada/locadora, 	combustível 	por 	conta 	da 
contratantefIocatria. 	Aluguel 	Mensal, 	, com 
quilometragem livre. 	. (SECRETARIA DE SALDE 

- 

UB$ PLANALTO 1 e IV). 

Valor Mensal - R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 
Valor Total - R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reás) 

Proponente: Andrelino Alves Feitosa Filho 
CPF: 244.778.003-63 
Endereço: Rua Raimundo Nogueira. 313, centro 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.880-000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações 

contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital, 
• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estão incluidas 

todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: 
• Manutenção e limpeza do veículo: 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros custos com motorista; 



• Tributos, taxas e tarifas, licenciamento, seguro total, inclusive contra terceiros, multas, e/ou 
qualquer infrações; 

• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e 
de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a 
terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte 14 de junho de 2017. 
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