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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Tendo Presente o Edital de Julgamento do PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.03.14.1 - SRP cujo 
objeto é Seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais contratações de 
pessoa jurídica, admitindo o formato de cooperativa, para prestação dos serviços de mão de obra 
eventual, visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio 
Ambiente e Agropecuária do Município de Horizonte/CE, bem como Parecer pertinente da Assessoria 
Jurídica atestando a regularidade do certame em cela, HOMOLOGO o mesmo para que surta os 
devidos efeitos legais à respectiva vencedora, a saber: M C MAGALHAES EVENTOS - ME, 
vencedora do LOTE ONICO com o valor global de Ri 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme 
abaixo especificado por item. 

ITEM DESCRIÇÃO UNI» QUANT ( 
VALOR VALOR 

TOTAL 

MÃO DE OBRA . PEDREIRO - Serviços Gerais de 
pedreiro, amando em construção ou revestimento de 
muros, paredes, escadas, vigas, lajes, tetos, telhados, 
chaminés, 	etc., 	em 	edifícios, 	infraestruturas 	de 
saneamento e outras obras de construção, utilizando 
materiais tais como a rocha ou pedra, o tijolo, a telha, 
o mosaico e o azulejo, o adobe, o cimento, a 
argamassa, a cal, o gesso e o betão, ou quaisquer outros Diária 3.000 as 144.00 aS 432.000,00 
materiais que forem necessários apara execução os 
serviços. O pedreiro deverá atuar canto nas fases 
iniciais de qualquer obra como fundações e estrutura, 
como em alvenarias e seus respectivos acabamentos 
como rebocos e colocações de pisos e azulejos, ou 
reformas 	e 	consertos 	em 	coberturas 	e 
impermeabilizações, 

MÃO DE OBRA - SERVENTE DE PEDREIRO - 
Serviços Gerais de servente que amará como ajudante 

2 
de pedreiro, realizando serviços como: peneirar areia, 

Diária 5.000 as 102,00 fl 510.000,00 
preparar a massa, fazer a limpeza do local (varrer), 
transportar andaimes, dentre outros serviços da mesma 
natureza que se fizerem necessários. 

MÃO DE OBRA - GERENTE DE OBRA E 
CONTROLE DE MATERIAL - Serviços de 
planejamento e gerenciamenco dos projetos e obras, 
gerencia o desempenho da obra, através de análise Diária 500 aS 180,00 aS 90.000,00 
critica das especificações, orienta e monitora propondo 
melhorias, e ainda, realiza controle e monitoramento 
do material a ser utilizado em determinada obra ou 
serviço. 

1 MÃO DE OBRA- ELETRICISTA - Serviços gerais 

4 de 	execução 	ou 	manutenção 	de 	redes 	elétricas, Diária 800 R$ 144,00 ES 115.200,00 

compreendendo todos os serviços desde a entrada de 
energia até a colocação de lumin*rias, rede lógica e  
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comunicações, e demais serviços de implementação e 

manutenção de instalações elétricas. 

MAO DE OBRA - ENCANADOR - Serviços gerais 

de execução ou manutenção de redes hidráulicas de 
água e esgoto, compreendendo todos os serviços desde 

Diária 800 Ri 163,40 P3 130.720,00 
a entrada de água potável até a execução de fossas. 
filtros e saldas para a rede pública, e demais serviços 

correlatos. 

MÃO DE OBRA - CAPJNADOR - Serviços gerais de 

6 capinação, envolvendo capina de campos, ruas e/ou Diária 800 Ri 103,10 Ri 82.480,00 

terrenos, sendo capim ou de qualquer erva daninha. 

MÃO DE OBRA - CARPINTEIRO - Serviços gerais - - 

relacionados à carpintaria com madeira em estado 

bruto ou maciço, com a (unção de beneficiar (lavrar e 
aparelhar) 	a 	madeira 	em 	peças 	para 	uso 	em 

Diária $00 Ri 129.00 RS 103200,00 
construções, 	móveis, 	ferramentas, 	artigos 	para 

construção 	civil, 	construção 	naval, 	dentre 	outros 

serviços 	de 	carpintaria 	que 	administração 	achar 

necessário. 

MÃO DE OBRA - MESTRE DE OBRAS - Serviços - 

8 
de execução de obras de pequeno e grande porte, 

Diária 500 Ri 180,00 Ri 90.000,00 
gerenciando toda a mão de obra, e atuando ainda em 

serviços correlatos. 

MÃO DE OBRA - PINTOR - Serviços Gerais de 

pinturas em paredes, sendo Pintura de exteriores, 

Pintura de interiores, Pintura decorativa, utilizando 
Diária 300 Ri 146,00 Ri 43.800,00 

técnicas de pintura como textura, pinturas lisas, e 

ainda, com diversos tipos de tintas existentes 	no 

mercado. 

MÃO DE OBRA - CAPATAZLA - Serviços Gerais 

relacionados 	a 	chefia, 	coordenação, 	controle 	e 
Diária 300 Ri 129,80 Ri 38.940,00 

organização de grupo de pessoal para realização de 

tarefas. 

MÃO DE OBRA - CALCETEIRO - Serviços de i 

calceteiro 	incluindo 	pavimentação 	com 	lajotas' 

scxtavadas de concreto, lajotas tipo paver, colocação de 
meio fio. rejuntamento de meio fio e pavimentaçflo,i Diária 3.000 Ri 101,87 Ri 305.610,00 

reparos gerais em pavimentações danificadas pelo 
trânsito ou por manutenções de redes de água, energia 1 
ou comunicação 

MÃO DE OBRA - OPERADOR DE MÁQUINA - 
12 Serviços de operação de máquinas pesadas, tais como: 

Mês 10 Ri 2.508,00 Ri 25.800,00 

escavadeira, retro escavadeira, escavadeira hidráulica,  
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terraplanagem, motoniveladora, trator, trator esteira, 1 
dentre outras não mencionadas. 

MÃO DE OBRA - MOTORISTA DE CAÇAMBA 
- 

13 Serviços de motorista de caçamba incluindo os serviços 1 Mês 15 R$ 2. 150,00 R$ 32.250,00 
de transporte de material. 

VALOR GLOBAL R$ 2.000.000,00 

Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. 

91 	Notifique-se o licitante vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo indicado no 
Instrumento Convocatório. 

Ciência aos interessados. 

Publique-se. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE, ESTADO DO CEARÁ, 
05 DE ABRIL DE 2019. 

Secretário de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Agropecuária. 


