
em 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N°2019.02.11.1 

OBJETO: Locação de Veículos com Motorista. Destinados a Secretaria de Planejamento e 
Administração e ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Horizonte/CE, 
conforme especificações contidos no Termo de Referência, constante do Anexo 1 do 
Edital. 

A Pregoeira do Município de Horizonte, designada através da Podaria N° 50512019 de 05 
de fevereiro de 2019, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso V, da Lei N.° 

( 8.666. de 21 de junho de 1.993, e suas posteriores alterações que a Comissão concluiu o 
julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N°2019.02.11.1, declarando vencedoras do certame 
as proponentes: MATEUS GADELHA NERES, vencedor do ITEM 01 com o valor mensal de R$ 
1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta reais) perfazendo o valor global de R$ 18.600,00 
(dezoito mil e seiscentos reois).ROSINEIUDA DIÓGENES DE SOUSA, vencedora do ITEM 02 
com o valor mensal de R$ 2.450,00 (dois mii, quatrocentos e cinquenta reais), perfazendo 
o valor global de R$ 29.400.00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais) e IRLANE MOURA DA 
COSTA, vencedora do ITEM 03 com o valor mensal de R$ 2.430.00(dois mil quatrocentos e 
trinta reais), perfazendo o valor global de R$ 29.160,00 (vinte e nove flui, cento e sessenta 
reais), e tendo as mesmas atendido a todos os requisitas do Edital, vem ADJUDICAR, nos 
autos do processo licltatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.02.11.1 o 
Objeto Licitado em favor das proponentes: MATEUS GADELHA NERES, ROSINEIUDA 
DIÓGENES DE SOUSA e 1RLANE MOURA DA COSTA por terem as mesmos apresentado as 
propostas mais vantajosa para esta Administração Municipal, para que produza os 

- 	efeitos legais e jurídicos pertinentes, conforme itens especificados abaixo: 

ITEM EsPEcificAçÃo uNID. QTDE. 
UNITS TOTAL $ 

VENCEDOR(A) 

Locação de moto, mínimo de 150 cc, COM 

coNDuroR 	HABILITADO, 	seguro 	obrigatório. 
reposição automática em caso de debito ou 

grande 	avaria, 	manutenção, 	impostos. 

encargos trabalhistas e pevidenciõdos, tudo R$ R$ MATEUS 

1. por 	conta 	do 	contratado/locadora. Mês 12 GADELHA 

Combustivel 	por 	conta 	do 1.550.00 18.6.00 NERES 

coritrotantellocotório. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
qu'Io'ret'ogem ivre. (POSTO DOS CORREIOS DE 

QUEIMADAS) . (SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 

E ADMINISTRAÇÃO). 

- 
.ocaçÕo de veículo, motor 1.0, quatro portas. 
ar 	condicionado, 	vidro 	elétrico, 	COM 
MOTORISTA 	HABILITADO, 	seguro 	obrigatório. ROSINEUDA 

2. reposição automática em caso de debeila Ou Mas 12 DIÓGENES DE 
grande 	avaria, 	manutenção, 	impostos, 2.450.00 29.400,00 SOUSA 
encargos trabalhistas e previdenclórtos, ludo 

por 	conta 	da 	cantratada/locodoro. 
Combustivel 	por 	conta 	da  

a 



ft 	PREFEITURA DE 
HORIZONTE 	 S zi 

TEM 	 ESPECIFICAÇÃO UNID. QTDE. 
'AR 

UNIT, R$ TOTAL 
VENCEDOR(A) 

contratante/locatário. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem íivre. (CRIANÇA FELIZ). 

Locaçõo de veículo, motor 1.0. quatro portas.  
ar 	condicionado, 	vidro 	elétrico, 	COM 
MOTORISTA 	HABILITADO, 	seguro 	obrigatório. 
reposiçõo automática em caso de defeito ou 
grande 	ovada, 	monutençâo, 	impostos, 
encargos trabalhistas e pwvidenciádos, tudo IRLANE 

3. por 	conta 	do 	contratada/locadora,. Mès 12 MOURA DA 
Combustível 	Por 	conta 	do 2.430.000 29.160.00 COSTA 
contratante/locatário. 	Aluguel 	Mensal, 	com 
quilometragem 	livre. 	(SECRETARIA 	DO 
TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CARRO PRA 
PROTEÇÃO 	SOCIAL 	DE 	MÉDIA 	E 	ALTA 
COMPLEXIDADE). 

Ilorlzonte/CE,13 de março de 2019. 

SAN DIA RIBEIRO DA SILVA 
Pregoeira do Município de Horizonte 


