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A pregoeira do município de Horizonte - CL Sra. Rosilane Ribeiro. 

CARTA PROPOSTA 

2019.03.22.1 
• Objeto: Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações de pessoa jurídica, 
admitindo o formato de cooperativa, para atender as necessidades complementares de serviço especializado em assistência 
social e de serviços técnico especializado em saúde e de nível superior, no município de Horizonte. 
1 .1. Secretarias Interessadas: Secretaria de Assistência Social e TrabalhoS Secretaria de Saúde. 
1.2. Gerenciadora do Registro de Preços: Secretaria de Saúde 

LOTE 1 - NIVEL SUPERIOR _______________________________ 

lIam Cargo/Horário Quant./Horas/Mês 	Valor 
( 	

Valor 	 Valor 
01 Unitário/Hora 1 Unitário/Mês 	Unitário/Ano 

PSICÓLOGO (Serviço Especializado em Saúde) _________________________________ 
Hora diurna (5.760) j 	420 	 R$ 	27,05 R$ 	12.984,00 	R$ 	155.808,00 

(Segunda à sexta-feira) 

(tem Cargo/Horário Quant./Horas/Mês 	Valor Valor 	 Valor 
02 Unitário/Hora 

. 
Unitário/Mês 	Unitário/Ano 

PSICÓLOGO (Proteção SocialBásica,Proteção SocialEspecial)  

2.1 
Hora diurna (8.160) 	1 	680 R$ 	27,05 R$ 	18.394,00 	R$ 	220.728,00. $ 

j_ (Segundaàsexta-feira) 	i 

Valor 	 Valor 

_______________________  

Liam 1 	Cargo/Horário 	Quant./Horas/Mês 	Valor 
03  1_Unitário/Hora Unitário/Mês 	_Unitário/Ano 

PSICÓLOGO (Proteção Social Básica, Proteção SocialEspecial)  
Hora diurna (480) 	 40 

3.1 	1 
31,60 RS 	1.264,00 	R$ 	15.168,00 - 

(fim de semana/feriados) 

[in 	Cargo/Horário 	Quant./Horas/Mês 	Valor 	 Valor 	 Valor 
04  	 Unitário/Hora 	Unitário/MêsUnitário/Ano 

__ DentIsta(ServIçoEspecializado em Saúde)  

41 	
Hora diurna (5.760) 	

£ 	

480 R$ 	28,30 R$ 	13.584,0 ___ 0 	R$ 	163.008.00' 

L 
Valor Valor 	 Valor Item 	Cargo/Horário 	Quant./Horas/Mês 

05    Unitário/Hora Unitário/Mês 	Unitário/Ano 
-. ASSISTENTESOCIAL (ServiçosEspecializado emSaúde)  

1  
- 

Hora diurna (8.640) 720 R$ 	25,00 R$ 	18.000,00 f 	R$ 	216.000,00 
(Segundaàsexta-feira)  

-2 
 

Hora noturna (6.480) 540 	 R$ 	29,50 R$ 	15$30,00 	R$ 	191.160,00 
(Segundaàsexta-feira)  

Hora diurna (3.456) 288 R$ 	29,20 R$ 	8409,$0 	R$ 	100.915,20 
- (final de semana)  

Hora noturna (3.456) 288. 	R$ 	31,00 R$ 	8.928,00 	R$ 	107.136,00 
- 

(final desemana) 
Item Cargo/Horário Quant./Horas/Mês 1 	Valor 	1 	Valor 	 Valor 
06 Unitário/Hora 	Unitário/Mês 1_Unitário/Ano 

ASSISTENTE SOCIAL (Proteção Social Básica, Proteção SocialEspecial) _________________________ 

6.1 
Hora diurna (28.320) 

(Segunda à sexta-feira) 
2.360 	

T 	
R$ 	25,00 	R$ 	59.000,00 	R5 	708.000,00 

____________________________ 

6.2 	
Hora diurna (960) 	 80 	 R$ 	29,20 	RS 	2.336,00 	R$ 	28.032,00 

 _(rim desemana/feriados) 
liv 



/ 
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VALOR TOTAL DO LOTE 01: RS 1.905.955,20 um milhão e novecentos e cinco mil e novecentos e cinquenta ecznco reais e l 1 1 vinte centavos    

Prazo para Execução: O prazo de início para execução dos serviços será de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da 
9EM DE SERVIÇO, no local definido pelo órgão solicitante.  

1 +azo de Validade da Carta Proposta: 60 (sessenta) dias 
4eclaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos serviços referentes 

tributos, encargos sociais e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta 
stá em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Data: OS de abril de 2019 

Banco: Bradesco Agència. 05434 Conta: 30068-3 
PROPONENTE: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

4NPJ nY 11.768.319/0001-88/0001-88 

IDEREÇO: Rua Marcondes Pereira N 9  1065, Dionisio Torres, Fortaleza —CE, CEP: 60.135-222 

presentante Legal: José Newton Lacerda Carneiro, CPF: 366.368.003-72, RG: 2006002138549, Brasileiro, 
Fortaleza, Divorciado :  Médico, Rua lsaac Meyer 96 - Aldeota - Fortaleza - CE, Presidente da COAPH. 

4NeJ2Q 
L&4so 

erda Carneiro 
Diretor Presidente 

IIIN 

* coapha 



Floras/Mês 
	

Total/Mt' 	Total/Ano 
5 

iça - . tenico em Saúde) 
720 RS 17,90 (dezessete reais '1 RS 12.388.00 doze Ki 15&656.00 (cento e j 

noventa centavos) 	mil oitocentos e einquuiula e qtar) mil 
oitenta e oito reais) seiscentos e cinquenta e  

seis reais) 
721) RS 19.34 (tIezeuioe reais R$ 14.284.80 R$ 171.417.60 (cento e 

oitenta e quatro centavos) (quatorze niil setenta e iiio mil 
duzentos e oitenta e quatrocentos e dctcs..ctc 
quatroreais e oitenla mais e sessenta  

centavos) centavos) 
283 lis 18.22 (dezoito reais e R$ 5.247.36 (cinco R$ 62.968.32 (sessenta e 

sinle e dois centavos) mil duzentos e dois mil novecentos e 
• quarenta e sele leais sessenta e oito reais e 

e trinta e seis 
• 

Iriuilo e dois ccuittisos) 
tentavas ) 

288 RS 20.24 (vinte mais e 	liS 5.829.12 (cinco liS 69.94 1fr.44 (sessenta e 
vinte e quatro centavos) 	ruil oitocentos e nove mil novecentos e 

'ilile e nove reais e qtiarvllln e nove reais e 
1 	dote çentaos) quaicnla e qtialri 

(quatrocentas e cinquenta e oito mil notecentos e nus cota rum reais e Irinti. e 

1 lei,' 
III 

ui \l( 1) 
1.1 	hora diu,,, 

(segunda à 

1.2 1 Nora noturna 
(segunda à se: 

1 .3 	lioradiurna 
1 (fira]  de semana) 

1.4 	Hora uioltirtia 
(final de semana) 

1O1.%1 

f..b COOSAÚDE CPIPJ: 04.494.28310001-26 
NIRE: 2340001070-3 

ANEXO 11 	 ,/çLt 

A 	

(j 

Pregoeira da Preliilura Municipal de Horizonte 	 PÁ 	A 

1. Identificação do licitante: 
Razão Social: COOSAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE S'ftU)t-DÕ ESTADO 

IX) CLARA LTDÂ 
CPF/CNPJ e Inscrição Estadual: 04.494.283/0001.26 - lnscrio Estadual: Isento 

Endereço completo: RUA: SÃO PAULO, N°32. SALA 2111212 - CENTRO - FORTALEZA/CE 
Representante Legal: NOME: JOSÉ ROGERIO COMES PEREIRA. NACIONALIDADE: BRASILEIRO. ESTADO 

CIVIL: CASAIM). PROFISSÃO: TECNICO EM RADIOLOGIA. RG: 93011001216. CPF: 771.290.833-87, DOMICILIO: 

RUA CORONEl. CICERO. N° 68. BAIRRO: CRUZ DAS ALMAS. PACAJUS/CE, DIRETOR PRESIDENTE DA 

C(X)SAUDF. 
Telefone, celular. fax. e-mail: 3023-2909.988381131. e-mail: RtKIERI(X.OMES40aYAHQP.COMMK 

Conta Bancária Agência 0741-2 Conta Corrente 23983-6 Banco Bradesco 5/A 

2.

 

Condições Gerais da Proposta: 
A presente proposta é válida por 60(sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

fl . Formação do Preço 

CARTA PROPOSTA 

Número do Pregão: 2019.03.22.1 - SRP 

1 Objeto:. Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações de 

pessoa jurídica, admitindo o formato de cooperativa, para atender as necessidades complementares de 
serviço especializado em assistência social ede serviço técnico especializado em saúde ede nível superior, 

no município de Horizonte, conforme especificações contidas no Termo de Referência. 

LOTE 02-NIVEI. 	 - 	 - 

TÉCNICO  

Rua São Paulo. 32 Salas2111212 - Centro• Fortaleza CE . CEP: 60030-100185) 3023 2905'185) 30232909 

Emaitcoosaude2ll@gmail.com ' wwwcoosaude.com  faleconosco@coosat.do  co,', 
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£% COOSAÚDE 
Conperav3 (!e Tmttaflio cls Proionais 

[azo de Execução: 12(doze) meses 

CNPJ: 04.494.28310001-26 
NIRE: 2340001070-3 

ri 
-1, 

n * 
o 
1fl 

Prazo de validade da Carta Proposta (em dias, conforme estabelecido em edital): 60 

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução dos 
serviços r feren te5a tributos, encargossoc iaisedemais ônus  atinentesà execução d0Objet0de5ta licitação. 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que 
nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Data: Fortaleza, 1 
	

19. 

CARTORIO 

' 1  
4 Áe% ásac1/axr4' 

José Rogerio Comes Pereira 
Diretor Presidente 

Rua São Pau'o, 32 SaIas21i212 -Centro. Fortaleza CE CEP: 60030-100(85) 3023.2905185) 3023.2909 
EmaiIcoosaodo2l1gmauI c0m ww.coosaudecoqn taleconoSco@coosatJde.Com  


