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PROPOSTA PADRONIZADA 

    

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A proponente Ana Glébia Cruz de Oliveira, cada 	no CPF sob o n.° 
727.081.663-87, declara, sob as penas da lei: 	 / 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em gigor, especialmente a Lei n.° 
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PÚBUCA NO 
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. 
Marcafripo 

Valor 
Unitário Valor 

TotaiRs 

36/ Locação 	de 	veículo, 	motor Mês 12 Nissan 2.994,25 35.931,00 
./ 1.0, 	quatro 	portas, 	ar 

condicionado, 	vidro 	elétrico, 
COM 	 MOTORISTA 

March los 
2015/2016 
PWS 2448 

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 - VILA NASCIMENTO). 

VALOR GLOBAL: R$ 35.931,00 (trintaytinco mil novecentos e trinta e um reais). 
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Proponente: Ana Glébia Cruz de Oliveira 
CPF: 727.081.663-87 
Endereço: Cabo Eduardo, 789 - centro 
Cidade/UF: 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; 

• 

e 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. 

a 
AssinatUra Proponente 
CPF N° 727.081.663-87 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
HORIZONTE. 

O PROPONENTE RHAMON DE SOUSA FERREIRA, CADASTRADO NO CPF SOB O N.° 
026.986.453-93, 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, NÃÓ 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 
ANOIPLACA 

VALOR  
UNITÁRIO  

VALOR 
TOTAL R$ 

56/ LOCAÇÂO DE VEÍCULO, MOTOR 1.0, QUATRO MÊS 12 CHEVROLEI 2.998,00 35.976,00 

/ PORTAS, AR CONDICIONADO, VIDRO ELÉTRICO, CLASSIC 

( 
COM 	MOTORISTA 	HABILITADO, 	SEGURO 
OBRIGATÓRIO, REPOSIÇÃO AUTOM 

/ 

/ 

2015/2016 
QDK 4426 

ÁTICA 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 

1' 

EDUCAÇÃO). 

VALOR GLOBAL: R$ 35.976,00 (TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) 

PROPONENTE: RHAMON DE SOUSA FERREIRA 
CPF: 026.986.453-93 
ENDEREÇO: RUA ANA CONRADO, 47 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 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. 

e 

RAMON DE SOUSA FERREIRA 
ASSINATURA 
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Proposta de Preços 

    

À Comissão Permanente de Licitação do Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente José Abreu Moreira 	Uma, cadastrado no CPF sob o N° 163.883.303- 
63, declaro, sob as penas da lei: 

(1) Que acato inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente o Lei n.° 
8.666/93, alterado e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA N° 
2017.05.19.11: 

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

(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, coso 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. 
Unitária  

Valor 
R$ 

81 locação de veículo, motor 1.0, quatro Mês 12 Fiat Uno 2.989,90 35.878,80 
7 portas, ar condicionado, vidro elétrico. Attractive 

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. 

1.0 
PNA 2638 
2015/2016 / 

Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. Aluguel Mensal, 
com quilometragem livre. 	(SECRETARIA 
DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE). c-Yl 

Valor Mensal - R$ 2.989.90 (dois mil novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) 
Valor Global - R$ 35.878.80 (trinta e cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) 

Endereço: Rua Ca Eduardo, 789, centro - Horizonte - Ceará - CEP; 62.880-0000 

Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
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Observações: 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as 

obrigações contidas no anexo 1- Projeto BásicofTermo 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, previdenciátios 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. 

CA 'Znacec.  4  cV4t 
José Abreu Moreira de Lima 

Assinatura 

o 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente FRANCISCO EDIVARDO MESQUITA DE CASTRO, inscrito no CPF sob o 
n.°  509.886.543-34, 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 I4 
2017.05.19.1; 

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

(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

itt  

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

55 Locacso de veiculo tipo utilitário, com 03 portas, 
capacidade mínima de 	15 lugares, com motorista 
habilitado, seguro obrigatório, reposicSo 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 EDUCAÇÃO). 

M€s 12 CIROEN 
JIJMFER 

M33M 23S 
OSH 1521 
2013/2013 

5.900.00 70.800,00 

VALOR GLOBAL: R$ 70.800,00 (setenta mil e oitocentos reais) 

Proponente: Francisco Edivardo Mesquita de Castro 
CPF: 509.886.543-34 
Endereço: Rua Girlene Nogueira Lopes. 100 - 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 tue 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 estio 

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. 

ftQJJ;'-o m de 6tÕ 
Assinatura Proponente 
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Proposta de Preços 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Fabrício Pereira Ferreira, cadastrado no CPF sob o n.° 056.060.493-92, 
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 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. 

11cm Especificação Unid. Quant. 
Marca/Tipo 
Ano /Placa 1H 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total 

77 Locacao de veiculo tipo utilitário com carroceria 
aberta tipo Pick lii'. com capacidade minima de 1.000 

/ kg, movida a diesel com motorista habiitado.eíwo 
obrigatório, reposiflo automática em caso. 	defeito 
ou grande avaria. manutenço, imvod. encargos 
trabalhistas e 	previdenciários. 	tudo por conta da 
contratada/locadora. 	Combustível 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 	com 

.- 

F'ord P- 1.000 
Quilometragem livre 	(Secretaria de Meio Ambiente, 

Mes 12 
1990/1990 
HVO 4850 3.000.00 36.000,00 Recursos Hidricos e Agropecuária) 

VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) 

Proponente: Fabrício Pereira Ferreira 
CPF: 056.060.493-92 
Endereço: Rua Marina Ferreira de Almeida, SN - Dourado 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

Observações: 



 

• O licitante declara 
contidas no anexo 

• Independente de 
incluídas todas as 
com: 

que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obriga 
1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital. 
declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto estio 
despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas 

• 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, 12 de junho de 2017. 

fofA/cio fiAFIAt /c'Js 
Assinatura Proponente 



•A;. •flQ :AA5It( 
V 	p°MNJ É JUM CÍÕ bit 7 
nrpMntAMtNtb i4d4tNAt o(4fl4)'SiTD--
rinntíuflA4Àc.I0 41::151HAcit%Àfl,; É  

1.=M4 
ICIO nzxa npprn 

r 200S00S095971 SSPOS 	a 

rosa,6o6o43_92 J12/0
ls-o—o

1/1997 

1 RADtRCC AlWS 
CC 

IHMtlk FRflICISCA 
PZPSUA flPflIRA 

CD 
,cc fl 

o tta  	 1 asçào 	 
—t [ C53957129Lfl 	1(07f10/2021 J( 05/01/2012 

URCZ ATTV 

fJrn tc.o P/fl/AÔ 	-' 
-- 

Co 
ÇV) 	 CZ  

ízie 
1711012016 

89640260314 
C1155829327 

CD 
r— i,- :- 

,o 

o 

P
R

O
IJ

III
U

  P
L

A
S

T
IF

IC
A

R
 

A presente pa fot1ãtica confere com 
o onainal exibido nestas nota&põbbcas 
Qmk,Wo4 ~de  .  Dou fé. 

8v/a .4p4vcüÁz !/Áu Freitas Rama 

,9 	0/0  ;ipas'cid& lix briazs - 

1 



TOTAL A 
PAGAR (RS) 25/04-2017 i 

o gc4 A presente cópia 	iãtuca confae n 
> 	o oigunat exibido ne*s notas públicas 

OrefetIdOéV:  ,:.:.  DOU í'é 

Ç~ 1e51 	da verdade 

25 NA '2017 

iiciui .-4anci&z ilha Freitaç Ramo. 

O ipai'ek!a lize Freiras - Substituu 

COMPOStÇAO DOVALOf1 DE CONSUMO 

1;' 
	 4,6 

TvItt 	1% flStFPS... 

r 

Aó*SaEnsDtt5 
• -.Lus  

Õs2t de *4* 2002 
Q7flO CflC 	O 	 ç 	 s—deS flfl 

,_),..)U 1 O(JU  
'° 0'' 	"a4'fl Ø'" 	 CtP lfl 0401 FatS. - 	 - 

473795715 
Rota 	

23'I XL 00t260 - 9 	
O.tsd.EmItUo j7/Ø4/Øj7 

I*RIIE5 AVELINO 
RI) NARINA FERICEIRA 01 ALUI LOA (nW 
DISTRITO DE DOuRADO - HORIZONTE - 62830000 

Midêd 24749060 	 0000 00% 

011-RESflft4( IAL IIONOFASICO BAIXA R(H8*0td1P00 d5 0,00 
RG/CPÇCNPJ 061748163-67 	 COE 
Nome do Rsiporaêvsl 

uRsas 	OsaS  a I.gend. r 
DO rMEnTo 

v.,w deste coo,,. 

Ab,/.OI/ ¼7/0412017 11?/05/1017 Mês 

Sasde acue, ei) 	MquoU j '.lIotds ks IS 

DIC 	15.31 I8.2 11 1I.25 i,It G. 
Án* RESERVA DA AO CONTROLE RSCAI. PC 	1 6.11 112.95 2.% 

OMIC 

IIPORMAÇÕES SOBRE O FATURAMENTO DO CONSUMO 

b€cmçAo 

VALOR (ONSIJf.IO 00 HES 
	

61,91 
1(115 COMPLEMENTAR BAIXA RENDA-COtN CONFAZ 079 

	
9,42 

ItiLrA I.IQRATQRIA REF 03/2017 
	

0,80 
JUROS DO 14(5 
	

0,50 
ILIJNINACAO PUBLICA MUNICIPAL 

	
15,32 

..215-COFItlS COMPLEMENTAR-TARIFA BAnA RENDA 
	

2.25 
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 14(5 ( S 3,50 ) 

144 



r 

? 	yç 
n1EgAo 

tSU9 2  

% ti III ti  N :i o 11M13 .i •' fl 1) 

1 



PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente José Mário de Sousa Oliveira, ca trado no CPF sob o n.° 053.474.313-77, 
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 
40 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 R$ 

Valor 
Total R$ 

46 Locação de veículo, motor 1.0, quatro portas, ar 
condicionado, 	vidro 	elétrico, 	com 	motorista 

Ws 12 PNC 6005 
2016/2017 

2.998,00 35.976,00 

/ habilitado, 	seguro 	obrigatório, 	reposição FIAT MOB 
/ automática em caso de defeito ou grande avaria, 

manutenção, impostos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, 	tudo 	por 	conta.. 	da 
contratada/locadora. Combustível por/anta da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem livre. (Secretaria de Saúde 

LIKE 

Atenção Básica). 

VALOR GLOBAL: R$ 35.976,00 (TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) 

Proponente: José Mário de Sousa Oliveira 

CPF: 053.474.313-77 
	

/ 

Endereço: Rua José Martins, 174 A - Catolé 

Cidade/UF: Horizonte/CE 	 CEP: 62.887-555 

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

Observações: 
1' 
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• 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 á 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, 16 de junho de 2017. 

j 	cwí3  tL U~
C José Mário de Sousa Oliveira 

CPF N°053.474.313-77 

4,' 



PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Preura Municipal de Horizonte. 

O proponente Francisco Wagner de Oliveira, cadastrado no CPF sob o n.° 838.604.443-87, 
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 Unid. Quant. Marca/Tipo  
Ano/Placa 

Valor 
Unitário  

R$ 

Valor 
Total R$ 

5 L.ocaçlo 	de 	veículo, 	motor 	1.0, 	quatro 	portas. 	ar 
ndicionSo, 

	
vidro 	elétrico, 	COM 	MOTORISTA 

mês 12 Ford XÁ SE 1.0 
HÁ 

2.99630 35.955,60 

HABILITADO, seguro obrigatório, reposiçio aulomática 
em caso de defeito ou grande avaria, manutençAo, 
impostos, encargos trabalhistas e previdenciárin tudo por 
conta da contratada/locadora. Combustível por conta da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem livre. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). 

2015)2016 
PWZ 9855 

VALOR GLOBAL: R$ 35.955,60 (trinta e cinco mi novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta 
centavos) 

• Proponente: Franesico Wagner de Oliveira 
CPF: 838.604.44387 
Endereço: Avenida Pedro Felício, 41 - Canavieira dos Pinheiros 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.897-000 
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 Básicotrermo 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: 	 7 
• 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; 

-ZK 

$ 



• 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. 

tOWCztQ7llndt &4c/c.a 
Francisco Wagner de Oliveira 

CPF N°838.604.443-87 

FLSÀ1S9  2 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Ednaldo dos Santos Lins, cadastrado no CPF sob o n.° 722.296.593-91 "ara,  
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 
Ano/Placa  

Valor 
UnitárioUnitao 

Valor 
Total 

25 Locaçio de 	veículo tipo utilitário, 	com 03 	portas, 
~idade mínima de 09 lugares, COM MOTORISTA 

Mês 12 VW Kombi 
201312014 

4.000,00 48.000,00 

/ 
,-IIABILITADO, seguro obrigatório, reposiçflo automática 

em caso de defeito ou grande avaria, manutençao, 
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 - 

. 
ORP 7124 

UBS PLANALTO II e III). 

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

Proponente: Ednaldo dos Santos Lins 

• CPF: 722.296.53-91 
Endereço: Rua Francisco Marques 64 - Planalto Horizonte - Horizonte - Ceará 
CEP: 62.884-080 
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; 



'n"alikidos Santos  fr  

CPF N°722.296.593-91 

• 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. 9#.NEtJr. 
v .ø. 
ns 	g 
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Proposta Padronizada 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente José Valmir Vicente, cadastrado no CPF sob o n.° 113.210.163-87, 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 licitatôrio; 

(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. 
Marca/Tipo 
Ano/Placa  

Valor
Valor 

Unitário Total R$ 

93 Lccaçao de veiculo tipo utilitário, com 03 portas, capacidade 
mínima de 09 lugares. COM  MOTORISTA HABILITADO. 
seguro obrigat&io. rcposiçfto automática em caso de defeito ou 
grande avaria, manutençao, impostos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, 	tudo 	por 	conta 	da 	concrad&1ocadora. 

Mb 12 VW Kombi 
201212013 
NYF 3907 

4.000.00 48.000.00 

Combustível por conta da contratante/locatária Aluguel Mensal, 
com quilometragem livre. 	- (FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL . CRÁS DOURADO). 

VALOR GLOBAL: R$ 48.000.00 (quarenta e oito mil reais. 

Proponente: José Valmir Vicente 
CPF:l 13.210.163-87 
Endereço: Avenida Presidente Castelo Branco, 3730 - Centro 
Cidade/UF: 1 lorizonte/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 á 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; 

Vtr(/hct' rcttt 
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• 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. 

2?ru V&ii 7  Assinatura roponente 
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PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Naélio José Pereira Lima, inscrito no CPFsobo N° 018.419.503-94. 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, 

previclenciários, 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 Umd. Quant. 
Marca/Tipo 
Ano/Placa  

ValorValor Unitário  
Total R$ 

4 

7"seguro 

Locação de moto, mínimo de 150 cc, 
COM CONDUTOR HABILITADO, 

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. 
(GABINETE DO PREFEITO). 

Mês 12 Honda CG 
160 Start 
PNI 1174 
2017/2017 

1.800,00 21.600,00 

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

Proponente: Naélio José Pereira Lima 
CPF: 018.419.503-94 
Endereço: Rua Rafael Santos, 1076— Mafíjueiral 
CidadelUF: 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, prcvidcnciários e outros custos com motorista; / 



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

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

multas, e/ou qualquer 

da infortunística e de 
terceiros, gerados direta 

Horizonte-CE., 22 de junho de 2017. 

Aatc 

Assinatura Proponente 
CPF N°018.419.503-94 

 

FLsaa9  : 



444.4,0 

4,414' 	4 

4*4.41 
4,4. 41 
4.4441 

4.4'l4 
4.4144 

-NtJ il  1 UNi U•  - - 

1 

•'V' '7ç 
F1SÀQ4- 

C) 

5$' 



PROPOSTA DE PREÇOS 

    

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Genário Gadelha Pires, brasileiro, casado, residente na rua Ciro 
Bilhar, 316, centro em Horizonte, estado do Ceará, CEP 62.880-141, inscrito no CPF 
(MF) sob o N°013.943.633-20, 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 Iicitatório; 

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, coso 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. 
Marcalfipo 
Ano/Placa  

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

76 

7 

Locação 	de 	veiculo 	tipo 	utilitário 
fechada, 	3 	(três) 	podas 	com 
capacidade de 5 (cinco) passageiros, 
direção hidráulica, comando mínimo de 
6 (seis) marchas à frente e 1 (uma) à ré, 
motor movido à diesel, tanques com 
capacidade 	mínima 	de 	60 	litros, 
ano/modelo 	no 	mínimo 	2016/2017, 
fração 4 x 4 reduzida, amortecedor 
hidráulico, 	freio ABS, alimentação de 
combustível 	eletrônico, 	capacidade 
mínima de carga de 400 1(9. 	com 
motorista habilitado. Ar co9diionodo, 
vidros elétricos. Seguro Tp(ol, inclusive 
contra terceiros, (SECRETARIA DE MEIO 

Mês 12 
Troiler T4 XLT 3.2 

PMT 4582 
2016/2017 

-. 

7.000.00 84.000,00 

AMBIENTE, 	RECURSOS 	HIDRICOS 	E 
AGROPECUÁRIA). 

VALOR GLOBAL: R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) 



•ar 

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. 

Horizo. -,13 de' hodç 2OU. 

/ 
ens o Esd 1 àr 

( 	CPF • íí3.943.633-20 

f 



o 

« o 

aC) 

4,  
1 

4 tu o 

4.4- 
41 " 

'
4.4" •44 

	

ci 	•, . 

	

O 	. '. 
4.4. 

	

:° 	t4. 
O 

4. 4. 
O &14. 4.. 

	

:O 	t 4. o 
4. 
4 

4. 4' 
M 	4. 14 
Ô

*
4. 4' 1) - 'o 

W I4 ., . 
04' 4 M 

	

%t 	4.4.E. 	Çfl 

	

?.(.) •04 4. Z 	w 
CD 

	

-4 H4. 4.0 	Çfl 

	

ri 	4 4
1.. 'H',H

q 	is 
01 

Z4  4- 

	

4 	(43 .4 14440 ij ri o o4  Zj i  o 
L 	,. 	..-- 

4, 4'' 
4, 44. 4,4,4 
444, 
4. 4, 
4.4.4 4,4,4 
44* 
4' $4,4 
4. 
!. 4. 4' 

4 
4. 
4. 
4. 
4' 
4. 
4 
4 
4. 
4,  
4 
4, 
4. 
4. 
4. 
4' 
4,  4, 
4 
4, 
4. 
4' 
4,  4. 

e 

ãO 

N 

.1
 

-
CU

ST
O  

C
O

 SE
G

V
O

 1
 

4 CO 

L
O

T
E

/  DC
ê
g

C
è~

I
~

P
V

A
T

  

M
O

T
O

R
:  

5
A

P
T

1
60

3  
6

°
'  

N 

C 

Q'A 

E 	LJ 

g . O 
0(1 TR

O
LL

.E
R

/T
4  

X
L

  

C2 

(43 
'o 

P
R

Ê
M

IO
  T

A
R

F
Á

A
I C  

- 

ço 

Lai Í 2  

m. 

. 

ul 1C2 
C2 O 	 co  

1 

- 



FLS.)S4  

R.Jyic.. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

ATESTO para os devidos fins de prova e a quem interessar possa, que 
o Sr. Genário Gadelha Pires, residente na Rua Ciro Bilhar, 316, casa "A", em 
Horizonte, portador do CPF N° 013.943.633-20, prestou serviços para nossa 
empresa através da locação de veículo com motorista para atender clientes em 

4 prego mecânico, em diversos locais no município de Horizonte e cidades 
vizinhas. 	

11 

Por serem verdadeiras as informações perante a lei, assino o presente 
Atestado de Capacidade Técnica. 

Horizonte, 13 de junho de 2017. 

VIA 
José Edés Alves Gadelha 

CPF N° 384.378.213-04 

MÉ(Ahn"as 
• CNPJ: 72,416.96910001.59 

/ 



FRANCISCA PEREIRA LIMA 
Rua Joaquim Domingos Neto, 245 - Centro 
Horizonte - Ceará 
CPF N° 170.252.063-34 
RG NO 2016039859-7 - SSPDS-CE / 

   

PROPOSTA DE PREÇOS PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A proponente Francisca Pereira Lima, brasileira, casada, domiciliada na Rua 
Joaquim Domingos Neto, 245, centro, na cidade de Horizonte, inscrita no CPF sob o 
N° 170.252.063-34, 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 CONCORRENCIA 

• PÚBLICA NO 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$ 

17 

/ 
/ 

Locação de veículo, 	motor 1.0, 
quátro 	portas, 	ar 	condicionado, 

/Slidro 	elétrico, 	com 	motorista 
habilitado, 	seguro 	obrigatório, 
reposição automática em caso dfr' 
defeito 	ou 	grande 	avrIá, 
manutenção, Impostos, encargos 
trabalhistas 	e 	previdç&iários, 
tudo 	por 	conta 	da 
contratada/locadora. Combustível 
por 	conta 	da 
contratante/locatária. 	Aluguel 
Mensal, com quilometragem livre. 
(Secretaria de Saúde - CEREST). 

Mês 12 2015/2016 
Chevrolet 

Classic 
PNC 532z 

7 

3.000,00 36.000,00 

VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00 (trintae seis mil reais) 

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



qb 

FRANCISCA PEREIRA UMA 
Rua Joaquim Domingos Neto, 245 - Centro 
Horizonte - Ceará 
CPF N° 170.252.063-34 
RG NO 2016039859-7 - SSPDS-CE 

a 
FLS  ÇQ\ 

 

  

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; 

•
e 	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. 

hw 
Francisca Pereirë' Lima 
CPF 170.252.063-34 

Ia 



 

 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipt'de Horizonte. 

O proponente Alison Batista de Aquino, cadastrado(a) no CPF sob o n.° 060.322.543-
80, 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. 

(tem Especificação UnId. Quant Marcampo 
AnoMaca 

valor 
Unitário   Valor 

TotalR$ 

81 Locação de moto, mínimo de 150 cc, com 
condutor, 	seguro 	obrigatório, 	reposlçfrt 
automática em caso de defeito ou grande avaria, 
manutenção, Impostos, encargos trabalhistas e 
previdenclários, 	tudo 	por 	conta 	da 
contratadallocadora, Combustível por conta da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem 	livre. 	(SECRETARIA 	DO 
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL) 

Mês 12 

- 
7 

Honda CG 
160 Start 

..- 

1.800,00 21.600,00 

a 	 Total 21.600,00 

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

Proponente: Alison Batista 9rÁquino 
CPF: 060.322.543-80 
Endereço: Rua Manoel Correia Lima, 31 - Zumbi 
CidadefUF: Horizonte/CE 
CEP: 62.882-135 

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

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

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

I Lø? 



• Independente de declaração expressa, fica subentendido que no valor proposto 
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 

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. 

A~0í~ AiTÇtkfyjd,40• 
Alison Batista de Aquino 
CPF N3 060.322.543-80 

Assinatura 
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Adriana Pereira Lima Nascimento 
Rua Manoel Conrodo, 1443-Zumbi 

Horizonte - Ceará 
CPF N°877.795.103-44 - RG N°99023010575- SSP-CE 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A proponente Adriana Pereira Lima Nascimento, cadastrada no CPF sob o n.° 
877.795.103-44. DECLARA, sob as penas da lei: 

(1) Que acato inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 
8.666/93, alterado e consolidada, e as condições desta CONCORRÊNCIA PUBLICA 11° 
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 

*pessoal, 
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. 
Marcafripo 
Ano/Placa 

Valor 
Unário 

R$ 

a ar 
Total R$ 

92 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 VW KOMBI 
2012/2013 
OIB 4338 

4.000,00 48.000.00 

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

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



Adriana Pereira Lima Nascimento 
Rua Manoel Conrado, 1443- Zumbi 

Horizonte - Ceará 
CPF N°877.795.103-44 - RG N°99023010575-SSF-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 na 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, previdenciárias 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 pelo execução dos 
serviços. 

Horizonte-Ce.. 22 de junho de 2017. 

Assinatura Proponente 



PROPOSTA PADRONIZADA 

1 

o 
FLS   fl1   

3 	- 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente TAMILOS ALMEIDA DOS SANTOS, cadastrado(a) no CPF sob o n° 017.872.423-82 
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. 
Valor 

Unitário 
Valor 

Total R$ 

'9 /condicionado. 
Ji6ação de veículo, motor 1.0, quatro portas, ar 

	

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. Combustível por conta da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem 	livre. 	(SECRETARIA 	DE 
SAUDE - UBS DIADEMA). 

Mês 12 
- 

FORD KA 
1.0 HÁ B 

2.998,00 35.976,00 

VALOR GLOBAL: Itt 35.976,00 (TRINTA E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) 

Proponente: TAMILOS ALMEIDA DOS SANTOS 
CPF:017.872.423-82 
Endereço: Rua Manoel Ferreira de Almeida, 87- Dourado 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
CEP: 62.898-974 

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



1 

 

  

 

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, 16 de junho de 2017. 

/44 	4 AuG 
ami os Almeida dos Santos 
CPF N°017.872.423-82 

Assinatura 



 

a 
FLS  atis  

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Joaquim Coutinho Alves Neto, cadastrado) no CPF sob o n.° 019.514.893-22, declara, sob 

as penas da lei: 
(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especiaimente-íT.ei 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. 

11cm Especificação Unid. Quant. 
o 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total R$ 

9 Locação de moto, mínimo de 150 cc, COM Mês 12 Honda 1.800,00 21.600,00 
CONDUTOR HABILITADO, seguro obrigatório, 
reposição automática em caso de defeito ou 

CG 160 Start 
201612016 

__—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., (POSTO DOS CORREIOS 

PMB 5813 

DE 	DOURADO) 	- 	(SECRETARIA 	DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) 

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

Proponente: Joaquim Coutinho Alves Neto 
CPF: 019.514.893-22 
Endereço: Rua André Cursino de Lima, 443 - Casa...-P1analto Horizonte 
CidadelUF: Horizonte/CE 
CEP: 62.884-205 
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 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. 

ffl4d I7.
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quim Coutinho Alves Neto 
Assinatura 
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Marca/Tipo 
Ano/Placa 

Fiat Uno 
Attrative 1.0 
PWO 2327 

Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total R$ 

 

2.990,00 35.880,00 

  

 

 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

A proponente Maria Ednacy do Nascimento, cadastrado no CPF sob o N° 004.057.993-06, 
DECLARA, sob as penas da lei: 	 - 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n.° 8666193, 
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. 

Unid. Item 
	

Especificação 

95 Locação de veículo, motor 1.0, quatro 
portes, 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. Combustível por conta 
da contratante/locatária. Aluguel Mensal, 
com quilometragem livre. (SECRETARIA 
DO TRABALHO E ASSISTÉNCIA SOCIAL 

Quant. 

12 

Valor da Locação Mensal - R$ 2.990,00 (dois mil novecentos e noventa reais) 
Valor da Locação 12 meses - R$ 35.880,00 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta reais) 

Proponente: Maria Ednacy do Nascimento 
CPF: 004.057.993-06 
Endereço: Rua Joaquim de Almeida, 542—Coqueiros - CEP 62.898-000 

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. 

El 	izonte, 14 de junho de 2017. 

&La.rz7 J 
Maria Ednacy do Nascimento i 

Assinatura 
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Proposta Padronizada  

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Natália Matos Ferreira Rodrigues, cadastrado(a) no CPF sob o n.° 605.190.893-59, declara, 
sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais evIgor, especialmente a Lei n.°  8.666/93, alterada e 
consolidada, e as condições desta CONCORRENCL&.UBLICA 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.Marcarri  o Valor 
Unitário 

R$ 

Valor 
Total R$ 

89 1 nraÁas de veículo, motor 1.6, quatro portas, ar Mês 12 PWR 4591 
2015/2016 

VW 
VOYAGE 

TL 
/ 

3.200,00 38.400,00 
çptdicionado, 	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, combustível por conta da 
contratante/locatária, 	aluguel 	mensal, 	com 
quilometragem livre. 	(Secretaria do Trabalho e 
Assistência Social- Gabinete da Secretária). 

VALOR GLOBAL: R$ 38.400,00 «unta e oito initõ quatrocentos reais) 

• 
Proponente: Natália Matos Ferrej,K'(odrigues 
CPF: 605.190.893-59 	/ 
Endereço: Rua Raimunda Alves da Silva, 881 - Zumbi - Horizonte - Ceará - CEP 62.880-000 
Cidade/UF: 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, 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 à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta 
ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte. 22 de junho de 2017. 

rwMk 	LO4  i PÀaxfft 
Assinatura 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente NADSON ROBERTO DE LIMA, cadastrado no CPF sob  n.° 005.570.013-66declara, 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 licitatõrio; 

(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. 

11cm Especificação Unid. Quant. Marca/Tipo 
Ano/Placa 

Valor 
Unitário Valor 

TI 

10 Locação de moto, mínimo de 	150 cc,_.QCKI 
CONDUTOR HABILITADO, seguro obfTgatório, 
reposição automática em caso de defeito ou grande 
avaria, manutenção, impostos, encargos trabalhistas 
e 	previdenciários, 	tudo 	por 	conta 	da 
contratada/locadora. 	Combustfvel 	por 	conta 	da 
contratante/locatária. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem livre. (POSTO DOS CORREIOS DE 
CANAVIEIRAS) 	- 	(SECRETARIA 	DE 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO) 

Mês 12 HondaCG 
150 FÂN 

ESDI 
2016/2fi}T 
PNtí0638 

1.800,00 

- 

- 

21.600,00 

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

Proponente: Nadson Roberto dê Lima 
CPF: 005.570.013-66 
Endereço: Rua Manoel Pereira, SN - Canavieiras dos Pinheiros 
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; 



1 AO 
FLSIn 

• 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 gemi, 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. 

Nadson Roberto de Lima 
Assinatura 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente ANTONIO FERNANDO MATOS DE ARAÚJO FILH7

Leci 

dastrado no CPF sob o 
n.° 717.249.583-72, declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente 	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 uniu. 4uant. Marca/Tipo 
Ano/Placa 

Valor 
Unitário ES 

Valor 
Total ES 

64 Locação de veículo tipo utilitário, com 03 portas, capacidade Mês 12 
mínima de 09 lugares. COM  MOTORISTA HABILITADO. vw//KOMB1 RS 4.000.00 R$ 48.000.00 
seguro obrigatório, reposição automática em caso d_rdeteito 2012/2013 
ou 	grande 	avaria, 	manutenção, 	impostoV  encargos OSQ 2961 
trabalhistas 	e 	previdenciários. 	tudo 	'( 	conta 	da  
contratada/locadora. 	Combustível 	p0t 	conta 	da 7 
contratante/locatária. Aluguei Mensal, com quilometragem 
livre. 	. 	(SECRETARIA 	DE 	EDUCAÇÃO 

7 

COORDENAÇÃO DE TRANSPORTES). 

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

Proponente: ANTON!O FERNANDO MATOS DE ARAÚJO FILHO 
CPF: 717.249.583-72 
Endereço: AV- PRESIDENTE CA flLO BRANCO, 5570, CASA A. 
Cidade/UF: Horizonte/CE ,Z 
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; 

/ 



E 

• 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. 

/Qt 	 ct c .4--d cd 4a4 , 
Antonio Fernando Matos de Araújo Filho 

Proponente 

(ÍFLS   flT   g, '1) 
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Marca/Tipo 
Ano/Placa 

Valor 
Unitário 

R$ 

90000,00 

Toyota Hilux 
CDSRVa4OF 

201612017 
PNH 1269 

00.00 

 

/ 
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PROPOSTA COMERCIAL 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Alaécio Gomes Agostinho, cadastrado no CPF sob o n.° 009.048.943 KÓ 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. 

Especificação 

Locaçio de veiculo na veislo cabine dupla.4 (quatro) portas 
tiqt, 4 x 4 com reduzida, com motorista, motor diesel 
tíubinado no mínimo 2.5 de 16 válvulas, com po(bicia mimna 
de 170 CV. cámbio automático, a condicionado, dircçâo 
hidráulica, freios com abs na 4 rodas, air bag duplo frontal, 
coluna de direçk, e banco do motirsia com ~agem de 
altura, comando interno na abetura da tampa do tanque de 
combustível, vidro eldiricos, travas elétrica, barra de proleçâo 
nas poitas, cintos de segura & 3 pontas com regulagem de 
altura, luz auxiliar de freio (br*c light). banco cm couro, 
capacidade para 5 passageiros. capacidade mínima do tanque 
de combustível de 70 litros, a partir do ano/modelo 201612016 
Secretariade -. 	Cidadania. ~to cT 

Unid. 

Mes 

Quant. 

12 

Item 

98 

VALOR GLOBAL: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 

Proponente: Alaecio Gomes Agostinho 
CPF: 009.048.943-80 
Endereço: Rua José dos Santos Girão de Oliveira, 656 
CidadelUF: Pacajus/CE 
CEP: 62.870-000 
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, 
infrações: 

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

multas, e/ou qualquer 

da infortunística e de 
terceiros, gerados direta 

  

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

     

      

(.b' 
Alaecio Gomes Agostinho 
CPF NI 009.043.943-80 
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PROPOSTA PADRONIZADA 

 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente Artimicleiton Lacerda Lima, cadastrado no CPF sob o n.° 49fió773-O4 declara, 
sob as penas da lei: 	 7 

(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 -e  Unid. Quant. Ano/Placa 
Marca/Tipo Valor 

Unitário  
R$ 

Valor 
Total ES 

47 LdEaçAo de moto, minimo dc 150 CC, san condutor, seguro 
'brigatório, reposição automática em caso dc defeito ou .-}1ONDA/CO RS 800.00 R$ 9.600,00 

7 grande avaria, manutenção, impostos, encargos trabalhistas e 
previdenciários. 	tudo por conta da 	contratada/locadora. 

Mês 160 PAN ESDI 
2015/2016 

Combustível por conta da contratante/locatária. Aluguel PMX 0072  
Mensal, com quilometragem livre. (SECRETARIA DE 
SAÚDE - ENDEMIAS) 

VALOR GLOBAL P3 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) 

Proponente: Artimicleiton Lacerda Lima 
CPF: 495.582.773.04 
Endereço: Rua Luiz Inácio de Sousa, 480 
Cidade/UF: Horizonte/CE 	/ 
CEP: 62.880000 
Prazo de Execução: 12 (doze) meses. 
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

analto Horizonte. 

Observações; 
• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações comidas 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; 	 a» 



• 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. 
.1 
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Àrtlinicleiton Lacerda Lima 
Proponente 
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Proposta Padronizada 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente FABRICIO DA SILVA MORAIS INÁCIO, cadastrado no CPF sob o n.°  
052.234.943-93, 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. Ano/Placa  

Valor alor 
Unitário 

R$ 

Valor  
Total R$ 

*6 Locação 	de 	veiculo, 	motor 	1.0, 	quatro 	portas, 	ar 
condicionado, 	vidro 	elétrico,COM 	MOTORISTA 

Més 12 RenaultSandao 
AUTI-! 1.0 

2.950,00 35.400.00 

HABILITADO, seguro obrigatório, reposição automática em 
caso de defeito ou grande avaria, manutenção, impostos, 
encaigos Uabalhistas e previdenvidrios, tudo por conta da 
contratada/locadora. 	Combustível 	por 	conta 	da 
contjatante/locatária. Aluguel Mensal, com quilometragem 
livre. (SECRETARIA DE SAÚDE  -  ATENÇÃO BÁSICA 

2016/2016 
PXK 3525 

E REGULAGEM DE AUDITORIA). 

VALOR GLOBAL: R$ 35.440,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e quarenta reais) 

Proponente: FABRÍCIO DA SILVA MORAIS INÁCIO 
CPF: 052.234.943-93 
Endereço: Rua Elias Nicolau de Carvalho, 379— Diadema TI 
Cidade/UF: Horizonte/CE 
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-CE., 22 de junho de 2017. 

'Ç.bltiàao CL s.Yvx Mohq)$s n0ca0  

FABRICO DA SILVA MORAIS INÁCIO 
Proponente 

R(.hncs 

    



PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Herisoe( 

O proponente JOSÉ CLÁUDIO DA SILVEIRA, cadastrado(a) no CPF sob o n.° 032.850.313-44, 
declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei ii.° 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 
licit ató rio; 

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 

prevideucitios, riscais 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. 
MarcSTipo 

Valor 

Unitário 
Valor 

Total 11$ 

65 Locaçio de moto.  mininio Ar MO cc.  COM CONDUTOR MM 12 HondaCCiSO 1.800.00 21.600,00 
HABILITADO, seguro obrigatório, reposiçio automática em 
caso & defeito ou grande avaria. unanutençio. impostos. 
encargos trabalhistas e previdenci&rios, tudo por conta da 
contratada/locadora. 	Combuativel 	por 	conta 	da 
eontrataat&locatária. Aluguel Monsal, com quilometragem 
livro. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO). 

San 
201612015 
PMU 6083,..7 

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

Proponente: José Claúdio da Silve

:~t~ro —

CPF: 032.850.313-44 
Endereço: Rua Ciro Bilhar, 700— 	Horizonte - Ceará 
CidadefUF: 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 prejufzos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados 
direta ou indiretamente pela execução dos serviços. 

Horizonte., 22 de junho de 2017. 

  

5&s%5 c. 	to a' S"- '..iG k (ZA 
José Cláudio da Silveira 

Proponente 
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PROPOSTA COMERCIAL 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte. 

O proponente PAULO HENRIQUE ALVES, cadastrado no CPF,sdb o n.° 923.570.083-34 declara, sob 
as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei nft 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 Unid. Quant. 
Marca/Tipo 
Ano/Placa  

. Valor 
Unitário 

Valor 
Total RI 

60 Locação de veículo tipo utilitário, com 93 
portas, capacidade mínima de 04Gafes, 
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 

Mês 12 Kombi 
2012/2012 
OIP 7636 

4.000,00 

- 

48.000,00 

Mensal, 	com 	quilometragem 	livre. 	- 
(SECRETARIA 	DE 	EDUCAÇÃO 	- 
COORDENAÇÃO 	ADMINISTRATIVA 
FINANCEIRA). 

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

Endereço: Rua Maria Pereira, 88 - Centro na 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; 


